
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Licenciaturas em Química do IF Goiano: concepções e influências no 
contexto formativo 

  
 
 
 
 
 
 
 

Dylan Ávila Alves 
 
 
 
 

 
 
 

Orientadora: Profa Dra Nyuara Araújo da Silva Mesquita 
 
 
 

 
GOIÂNIA/GO 

2016 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 
 

Licenciaturas em Química do IF Goiano: concepções e influências no 
contexto formativo 

 
 
 

 
 
 
 
Volume único 
 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Química da 
Universidade Federal de Goiás, como um dos 
requisitos para a obtenção do título de Mestre 
em Química. 

 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Nyuara Araújo da Silva Mesquita. 
 

 
 
 

 GOIÂNIA/GO  
2016 

  



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



i 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Aos meus pais pela minha formação humana. 

         Aos meus amigos que compartilhei as angústias. 

         A minha filha que é a luz que ilumina os meus olhos. 

  



iii 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente à Professora e minha orientadora Nyuara Araújo da Silva Mesquita, que 

possibilitou e me orientou aos melhores caminhos para a realização desta pesquisa, e 

compartilhou comigo os anseios em prol de uma formação de professores de química, que 

sejam capazes de interferir na realidade educacional e promover a formação humana crítica da 

sociedade em que estamos inseridos.  

 

A todos os amigos que fiz no LEQUAL, no qual aprendi e compartilhei histórias que 

carregarei ao longo da minha vida como um momento de muita aprendizagem. 

 

Ao Professor Marlon Herbert Flora Barbosa Soares pela dedicação e empenho nas aulas, que 

através do argumento da autoridade me possibilitou enxergar a realidade educacional sob um 

novo olhar. 

 

Ao Instituto Federal Goiano – Campus Iporá pela licença para capacitação que me 

possibilitou os estudos para a execução e conclusão desta pesquisa. 

 

 A FAPEG pelo subsídio financeiro para a realização desta pesquisa. 

 

Aos colegas do Instituto Federal Goiano pelas contribuições nesta pesquisa e pelo 

comprometimento na busca pela consolidação das Licenciaturas em Química no IF Goiano: 

Cinthia Maria Felício, Celso Martins Belisario, Cristiane Andretta Francisco e Christina 

Vargas Miranda Carvalho. 

 

A minha família, pelo companheirismo nos momentos de tristeza e angústia que permearam 

nossas vidas durante a realização da pesquisa, e que a dedicação de vocês, carinho e cuidados, 

a concretização desta etapa seria por caminhos bem mais tortuosos. 

  



iv 

 

 

 

RESUMO 
 

O déficit de professores no país ao longo da história do Brasil deve-se a vários fatores e dentre 

eles as baixas expectativas pela carreira docente apresentada pelos jovens brasileiros, 

principalmente nas áreas de Ciências Exatas, contribuiu para que o Governo Federal 

estabelecesse a partir da lei n° 11.892/08, que os Institutos Federais (IF) deveriam destinar 

20% (vinte por cento) dos recursos orçamentários para cursos de licenciatura e qualificação de 

professores. O estado de Goiás apresenta atualmente dois IF, o IFG e o IF Goiano, sendo que 

cada instituição apresenta cinco cursos de licenciatura em química criados a partir do ano de 

2008. Nesta pesquisa buscamos fazer uma análise do contexto formativo nos cursos de 

licenciatura em Química do IF Goiano e utilizamos como objetos de pesquisa os Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) dos cinco cursos de licenciatura da instituição, com o intuito de 

analisar o perfil profissional pretendido presente nos documentos construídos pelos membros 

de cada campus, e também utilizamos das “vozes” dos licenciandos em Química, obtidas a 

partir de questionários, para buscar as concepções e perspectivas instituídas sobre a formação 

docente. As análises sinalizaram que embora sejam cursos de licenciaturas, os cursos 

direcionam para uma formação de professores com o viés tecnológico e que a estrutura de 

formação possui um direcionamento calcado no modelo de formação pela racionalidade 

técnica. Este modelo pode interferir no perfil do profissional a ser formado no IF Goiano, que 

pode se aproximar dos cursos de bacharelado. Esta distorção na formação pode possuir 

relação intrínseca com o habitus instituído do IF Goiano, o que compromete a formação 

docente dos futuros professores, no sentido de não tornarem professores autônomos e 

reflexivos. Denota-se pelas vozes dos licenciandos, que a carreira docente não é a primeira 

opção após a conclusão do curso e acabam optando por atuar em indústrias, laboratórios, 

outras áreas, ou acabam postergando a atuação docente ao se ingressarem na pós-graduação e 

esta falta de perspectiva pode estar relacionada com a falta de incentivo e estímulo nos 

próprios cursos. A investigação ainda permitiu analisar que as concepções implícitas nos PPC 

interferem no tipo de formação de professores, considerando o contexto da pesquisa no campo 

educacional, havendo uma sobreposição com a pesquisa do campo da química, o que 

contribui para a concepção equivocada com relação ao modelo formativo do professor, sendo 

este um profissional executor de atividades rotineiras, não utilizando a pesquisa como 

instrumento em prol de uma educação transformadora. 

Palavras- chave: PPC, Licenciatura em Química, IF Goiano. 
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ABSTRACT 

The deficit of teachers in the country throughout the history of Brazil is due to many factors 

and among them the low expectations for the teaching profession presented by young 

Brazilians, especially in the areas of Exact Sciences, contributed to the Federal Government to 

establish from the law No. 11,892 / 08, the Federal Institutes (IF) should allocate 20% (twenty 

percent) of the budget funds for degree courses and teacher qualifications. The state of Goiás 

currently has two IF, the IFG and the IF Goiano, each institution has five chemistry degree 

courses created from the year 2008. In this study we sought to analyze the training context in 

degree courses in Chemistry IF Goiano and used as research objects courses Pedagogical 

Project (PPP) of the five undergraduate programs of the institution, in order to analyze the 

professional profile sought this in the documents built by the members of each campus, and 

also use the "voices "the licentiate in chemistry, obtained from questionnaires, to seek the 

views and perspectives imposed on teacher training. Analyses signaled that although 

undergraduate courses, direct courses for teacher training with the technological bias and the 

formation of structure has a trodden direction in the training model by technical rationality. 

This model can interfere in the professional profile to be formed in the IF Goiano, which can 

approach the bachelor's degree programs. This distortion in the formation may possess 

intrinsic relationship with the habitus set of IF Goiano, which compromises the teacher 

training of future teachers, in order not to become autonomous and reflective teachers. is 

denoted by the voices of licensees, that the teaching profession is not the first option after 

completing the course and end up choosing to work in industries, laboratories, other areas, or 

end up postponing the educational performance when enrolling in graduate school and this 

lack of perspective may be related to the lack of incentive and encouragement in their own 

courses. The survey also allowed us to analyze the implicit concepts in PPC interfere with the 

type of teacher training not targeted by the survey, able to exercise it in the educational field, 

with a survey of the overlap of the chemical field, which contributes to the misconception 

with relation to the training model of the teacher, which is a professional performer of routine 

activities, not using research as a tool towards a transformative education. 

Key words: PPC, Degree in Chemistry, IF Goiano. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Atualmente atuando como pesquisador/professor formador no ensino de química, 

não posso deixar de apresentar as “raízes” de professor em atuação durante dez anos nas 

escolas da educação básica da rede pública e particular do estado de Goiás. Durante esse 

período, algumas reflexões e angústias permearam meus pensamentos enquanto professor e 

também pesquisador da prática pedagógica. A atuação no ensino médio e também em cursos 

pré-vestibulares revelou, por meio de “discursos informais” dos meus próprios alunos, uma 

desqualificação da atividade docente e a falta de perspectivas dos jovens alunos em cursos de 

licenciatura em relação à atuação docente, pois durante essa jornada como professor, poucos 

foram os alunos que fizeram a opção pela carreira docente. 

 A atividade docente como professor da educação básica me permitiu, além de 

experiência, também a vivência de situações de conflitos de incerteza da prática que não 

haviam sido problematizadas durante a minha formação em licenciatura em química e, por 

meio de reflexões sobre as ações docentes foi possível uma construção de saberes práticos no 

sentido de resolução dos diversos problemas de ensino-aprendizagem ocorrido nas aulas. A 

vivência adquirida na educação básica também foi fator preponderante na busca de novos 

desafios para a carreira docente, pois acredito que a educação é o meio capaz de influenciar a 

formação humana e a construção de um conhecimento emancipador com objetivo de 

estruturar uma sociedade mais justa e formada por cidadãos críticos sobre suas ações.  

Neste novo caminho (desafio) escolhido, optei pelo envolvimento pleno com as 

discussões que permeiam a formação de professores de química. No âmbito de um curso de 

Licenciatura em Química de um campus do Instituto Federal Goiano, busco incessantemente a 

inserção e aplicação dos conhecimentos construídos durante minha formação acadêmica e 

profissional, pois acredito que o ambiente acadêmico é o locus apropriado para o exercício de 

reflexões necessárias com o intuito de contribuir com a formação humana de professores 

críticos de suas realidades para atuarem na educação básica. 

 Por me considerar um apaixonado pela a atividade docente, entendo que, como 

professor formador, é meu dever lutar pela a construção de uma identidade docente nos 

futuros educadores químicos e, através de um esforço contínuo, torna-se possível contagiar os 

licenciandos de modo a se tornarem professores reflexivos e inovadores das suas práticas 

pedagógicas na educação básica. Tal perspectiva pode auxiliar na formação de futuros 



2 

 

 

 

professores que sejam capazes de promover iniciativas que busquem a ruptura sobre a visão 

tradicional predominante no ensino da química nas escolas. Todavia, como todo caminho 

apresenta suas pedras e espinhos, ao longo de três anos de atuação na educação superior em 

curso de licenciatura em química, pude observar que os próprios licenciandos não apresentam 

expectativas relevantes quanto à sua futura atuação na educação básica.  

 Diante disso, voltaram à tona as mesmas angústias enquanto professor da educação 

básica, mesmo atuando em um curso de licenciatura. Assim, como grande parte dos alunos 

que fizeram parte da minha história profissional na educação básica não demonstrou 

motivação pela docência, os licenciandos em química também não demonstravam boas 

expectativas sobre a atuação nas salas de aulas e muito menos “paixão” pela docência. Tais 

constatações permeavam meus pensamentos, produzindo uma sensação de “projeto 

inacabado”, que resultou em algumas perguntas entre pensamentos conflitantes.  

A formação de professores na instituição em que atuo está caminhando no sentido de 

propiciar momentos de reflexão sobre a formação de professores? O locus de formação é 

realmente para formar professores ou se trata de uma politica pública emergencial de 

formação? A problemática é geral ou local no âmbito do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia Goiano (IF Goiano)? Os professores formadores são culpados ou vítimas? Nesse 

emaranhado de dúvidas, optei agora em um projeto de mestrado, por estudar quais são 

principais motivos que podem afastar ou aproximar os licenciandos da docência no âmbito do 

IF Goiano e, nesse sentido, este estudo, antes de fazer revelações ou críticas sobre a formação 

de professores no IF Goiano, é uma busca para a construção de um ambiente de formação de 

professores que concretize suas propostas em formar educadores químicos crítico-reflexivos 

de suas ações. 
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INTRODUÇÃO 
 

 As últimas décadas foram marcadas por várias medidas com o objetivo de delinear a 

educação brasileira e, nessa perspectiva, foram inseridas no contexto educacional do país 

discussões que visaram à superação do déficit formativo na educação brasileira e melhoria nos 

cursos para a formação de professores. Dentre as medidas realizadas, algumas como a nova 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN-1996), o Plano nacional de 

Educação (PNE 2001-2010) (promulgado no ano de 2001) e as Diretrizes curriculares de 

formação de professores da educação básica no ano de 2002(DCN) foram algumas realizações 

no intuito de constituição de uma melhoria da qualidade educacional no país. No entanto, a 

promulgação dessas medidas ocorreu mediante vários embates entre defensores da educação 

pública de qualidade e empresários da educação. Apesar do PNE, LDBEN e DCN 

apresentarem incoerências na realidade educacional brasileira, não podemos nos furtar de 

dizer que estas apresentaram evoluções em busca de uma melhoria no sistema de ensino 

brasileiro. 

 Durante o período das últimas duas décadas, percebeu-se uma arena de embates 

políticos, filosóficos e econômicos que permearam o campo educacional.  A formação de 

professores também foi objeto de interesse econômico de exploração por empresários do 

ensino que utilizaram a formação de professores como meio lícito, apoiados pelo Estado, para 

a obtenção de lucros rápidos com a criação de cursos aligeirados e de qualidade questionável 

nas instituições privadas de educação superior. A expansão das licenciaturas nas Instituições 

de Educação Superior (IES) privadas provocou um descaso e sucateamento da universidade 

pública e de suas licenciaturas principalmente durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), que apresentou como objetivo central de suas propostas o atendimento das demandas 

do neoliberalismo (SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001). 

 A partir do governo Lula (2003-2010), o cenário educacional brasileiro permitiu 

vislumbrar um novo panorama para a educação superior, de forma a atender à população 

como um todo. Nessa perspectiva, foram criados alguns programas educacionais como o 

Programa de Apoio e Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) e a Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), 

que permitiram a expansão da educação superior pública contrariando a lógica neoliberal 
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adotada por FHC que, em seu mandato, priorizou a expansão da educação superior em IES 

privadas (LIMA, 2012). 

Com o processo de expansão da RFEPT, constituiu-se um novo locus para a formação 

docente nos Institutos Federais (IF), principalmente em regiões interioranas e distantes dos 

grandes centros urbanos.  O ambiente de formação de professores que se efetivava, até então, 

nas universidades, principalmente considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, expandiu-

se para as instituições com tradição histórica na formação de mão de obra técnica e aligeiradas 

para o mercado de trabalho. Nesse cenário, a formação docente para educação básica foi 

inserida nos IF com o intuito de suprir o déficit de professores nas regiões carentes, contudo a 

falta de discussões e reflexões pode causar possíveis interferências na formação diante do 

histórico destas instituições.  

Partindo de tal pressuposto, da necessidade de discussões envolvendo a formação de 

professores no âmbito dos Institutos Federais, essa pesquisa visou fazer uma análise dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de cinco cursos de Licenciatura em Química do IF 

Goiano e buscar elementos característicos do perfil profissional desejado a ser formado na 

instituição, pois, ao se tratar de uma instituição com tradição de formação nas ciências 

agrárias, é possível que a formação docente não seja contemplada por tendências pedagógicas 

atuais que visam à formação do professor reflexivo, podendo comprometer a formação do 

professor. Ainda a partir de questionários respondidos por licenciandos sobre suas 

perspectivas após a conclusão do curso e concepções sobre a formação pela pesquisa, 

buscamos identificar semelhanças ou diferenças entre o perfil pretendido pelos PPC e o perfil 

instituído no âmbito dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano. A estruturação do 

texto da dissertação é descrita a seguir.  

No capítulo 1 é feita uma contextualização da educação brasileira e do ensino superior 

desde o período colonial até o início do novo milênio discorrendo-se sobre o processo de 

elitização da educação superior em que o país foi submetido ao longo de seu itinerário. Há 

uma maior ênfase na década de 90 do século passado e os primeiros anos deste milênio diante 

das várias reformas de estado para atender as demandas da política neoliberal adotada 

principalmente durante o governo FHC. Nessa perspectiva, o capítulo apresenta as reformas 

no sistema educacional relacionando-as aos interesses implícitos das políticas neoliberais na 

construção das propostas do PNE, LDBEN-1996 e das DCN.  Fundamentamos ainda as 

discussões sobre a privatização da educação superior que ocasionou a expansão das IES 
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privadas e o “congelamento” da universidade pública no governo FHC. É apresentado 

também o recorte do início do governo “Lula” que utilizou programas de governo como 

Programa Universidade para todos (PROUNI-2005) e o Fundo de Financiamento ao estudante 

do Ensino Superior (FIES) para promover a expansão da educação superior em instituições 

privadas. Em um segundo momento, reflete-se sobre alguns programas de governo que 

contrariaram, a princípio, a lógica neoliberal ao promoverem a expansão da educação pública 

no país como o Reuni e a expansão da RFEPT com índices numéricos que indicam uma 

expansão da educação superior pública nunca vista anteriormente, todavia é necessário 

verificar a qualidade dentro deste contexto de expansão. 

O capítulo 2 é estruturado em dois tópicos. O primeiro faz um levantamento dos 

caminhos percorridos no âmbito da formação docente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) e das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 

da Educação Básica (DCN) que aponta para a problemática do déficit de professores no país, 

sobretudo nas áreas de Ciências. Nesse sentido são apresentadas algumas politicas de 

formação docente adotadas após a LDBEN em que se privilegiou a formação em massa de 

professores nem sempre se considerando a qualidade dos cursos de formação. O capítulo 

ainda apresenta discussões sobre o próprio perfil a ser formado nos cursos de licenciaturas e 

suas ambiguidades de formação. A partir do segundo tópico, disserta-se sobre a formação de 

professores nas universidades a partir do Reuni, considerando que, após sua implantação, as 

universidades apresentaram uma queda na qualidade de formação dos professores e mudanças 

do objetivo das mesmas, passando a se constituir como universidades de ensino, 

descaracterizando-as dos pilares de formação pelo ensino, pesquisa e extensão. Também é 

promovida a discussão sobre obrigatoriedade da oferta das licenciaturas nos Institutos 

Federais que, a partir da lei n°11.892/08, se tornaram um novo local de formação docente. 

Nesse sentido, são feitas discussões sobre a qualidade da formação de professores nos IF. 

O capítulo ainda sinaliza as disputas dos modelos de formação docente presente nos 

cursos de química, em que é feito um levantamento bibliográfico sobre os modelos de 

formação calcados na racionalidade técnica e na formação pela prática reflexiva descrita por 

Schön. Diante do histórico de formação tecnológica do IF Goiano, são feitas discussões que 

podem interferir no contexto de formação docente no IF Goiano direcionando para formação 

dos professores despreparados para uma ação docente reflexiva. 



6 

 

 

 

O capítulo 3 fundamenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa e 

caracterização dos objetos de pesquisa. As análises feitas se fundamentam pela Análise 

Textual Discursiva (ATD) (Moraes e Galiazzi, 2013) dos PPC que se tornam os objetos 

responsáveis pela compreensão dos pressupostos implícitos nos discursos apresentados nas 

propostas pedagógicas. Embora a pesquisa inicialmente se baseasse apenas na ATD dos PPC 

dos cursos, durante o desenvolvimento, percebeu-se que era necessário compreender o 

processo formativo a partir da visão dos licenciandos. Nessa perspectiva, foram elaborados 

questionários e aplicados aos licenciandos dos cinco campi do IF Goiano com o intuito de 

análise do perfil pretendido nos PPC e o perfil instituído, sob o olhar dos licenciandos. Dessa 

forma, o capítulo apresenta os pressupostos da ATD e relaciona o método ao desenvolvimento 

da pesquisa em questão. 

O capítulo 4 é estruturado em duas partes: o perfil pretendido e o perfil instituído. Na 

parte 1 são apresentadas as análises referentes ao perfil pretendido para os licenciados 

explicitado nos PPC. Através de uma categoria de análise determinada a priori sobre o perfil 

profissional pretendido nos PPC também se discute subcategorias de análise que emergiram 

na pesquisa e que tratam das concepções sobre a Educação Ambiental nos cursos; a relação 

entre a dimensão da carga horária dos cursos e o perfil dos docentes formadores. As análises 

permitiram evidências de direcionamentos da formação dos licenciandos no sentido de 

formação científica e técnica em detrimento da formação pedagógica do professor. Na 

segunda parte, as análises se concentraram em textos dissertativos elaborados por 26 (vinte e 

seis) licenciandos de um campus que apresenta o curso de Licenciatura em Química do IF 

Goiano, em que os estudantes explicitaram suas perspectivas profissionais e concepções de 

pesquisas, seja ela, do campo educacional ou do campo científico e tecnológico. A partir das 

“vozes” dos licenciandos, buscamos estabelecer relações entre o perfil pretendido nos PPC e o 

perfil instituído na concepção dos futuros professores. 

O capítulo 5 busca compreender quais as concepções sobre a atividade docente 

presente nos PPC e como estas interferem na formação da identidade docente dos 

licenciandos.  Neste, optamos por apresentar nesta pesquisa, duas subcategorias de análise que 

acreditamos que podem delinear a formação docente nos cursos de Licenciatura: A inserção 

das práticas como componentes curriculares (PCC) no âmbito das licenciaturas do IF Goiano; 

Compreensões dos Trabalhos de Curso (TC) como pesquisa do campo educacional. As 

análises dos PPC sobre as subcategorias de análise permitiram verificar que no âmbito do IF 
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Goiano tanto as PCC como os TC apresentam incoerências, e não direcionam para a formação 

de professores no contexto da escola, e possivelmente estas, contribuem para uma falta de 

formação de identidade docente nos licenciandos, conforme é apresentado na fala dos 

próprios alunos. As compreensões dos alunos foram obtidas a partir de questionários 

construídos nesta pesquisa e aplicados a 62 (sessenta e dois) alunos da Licenciatura em 

Química dos cinco campi do IF Goiano. 
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1. AS REFORMAS DE ESTADO E O REORDENAMENTO DA EDUCAÇÃO  
BRASILEIRA NA VIRADA DO MILÊNIO  
 

 

1.1. Contextualização histórica da educação brasileira sob a ótica do neoliberalismo 
 

O período entre o final do século XX e o início do século XXI foi de suma 

importância para a educação no Brasil com a promulgação de leis e resoluções que 

delinearam e buscaram novas perspectivas no sistema educacional brasileiro, de forma torná-

lo mais acessível por meio de políticas públicas educacionais que poderiam contribuir para a 

maior acessibilidade na educação básica ou superior pela classe economicamente menos 

favorecida. Historicamente o acesso à educação no Brasil sempre foi elitizado, facilitado à 

população com maior poder aquisitivo e capital cultural. Salienta-se que esta elitização se 

origina desde o período colonial, quando a coroa portuguesa não entendia como necessária a 

instrução dos colonos, pois ainda sob o regime escravista, estes exerciam atividades 

exploratórias que não necessitavam de conhecimentos específicos.  

Após a chegada de D. João VI foram determinadas várias medidas com o intuito de 

criar escolas de nível superior para a formação oficiais do exército e da marinha, engenheiros 

militares e médicos, porém os outros níveis de ensino não sofreram grandes desenvolvimentos 

e, de forma propedêutica, o ensino elementar e secundário atendia apenas a classe dominante 

que objetivava o acesso à educação superior.  Aranha (2006), ao analisar esse período da 

história da educação brasileira, aponta que a organização e medidas propostas pela coroa [...] 

“reforçam o caráter elitista e aristocrático da educação brasileira, a que têm acesso aos nobres, 

os proprietários de terra, e uma camada intermediária, surgida da ampliação dos quadros 

administrativos.” (p.153). Ainda para a autora, o golpe de misericórdia contra a educação 

brasileira no período imperial foi à atribuição dada às províncias de regulamentar e gerenciar 

as escolas elementares e secundárias, enquanto a educação superior era gerida pela Coroa.  

A partir da proclamação da Primeira República (República Velha) em 1889 e por meio 

da Constituição de 1891, uma nova estruturação do ensino brasileiro entrou em vigor com a 

descentralização do ensino, cabendo à União a educação superior e secundária e aos Estados e 
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municípios a responsabilidade pelo o ensino profissional e fundamental. Mesmo com a 

descentralização do ensino, a educação secundária e superior permaneceu elitista, pois apenas 

os membros da classe economicamente favorecida conseguiam o ingresso ao nível 

secundário.  Com o fim da primeira Guerra Mundial (1914-1918), surgiram as primeiras 

manifestações da classe operária por uma escolarização mínima, pois o índice de 

analfabetismo à época era em torno de 80% (oitenta por cento) (ARANHA, 1996). Aliado às 

pressões populares, o movimento Escola Nova ou escolanovista, formado por intelectuais da 

educação, produziu discussões e debates com o intuito de sair do atraso no sistema 

educacional brasileiro, defendendo a escola pública para todos, a fim de se alcançar uma 

sociedade mais igualitária.  O movimento também criticava o sistema dual de educação que 

destina escola para ricos e escola para pobres. Após pressões dos pioneiros da Educação Nova 

e da sociedade, no ano de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde e, nos anos de 

1931 e 1932, o então Ministro Francisco Campos promove uma série de reformas e decretos. 

Pode-se dizer que, pela primeira vez, uma ação planejada visa à organização 
nacional. [...] Os decretos que efetivam a reforma Francisco Campos, além 
dos que dispõem sobre o regime universitário, tratam da Universidade do 
Rio de Janeiro, da criação do Conselho Nacional de Educação, do ensino 
secundário e comercial. (ARANHA, 1996, p.201) 

 Diante da instalação de indústrias e dos primeiros passos da industrialização 

brasileira, o modelo do sistema educacional a ser implantado no país no início da década de 

30 era disputado por duas vertentes.  De um lado os pioneiros da Educação Nova com um 

projeto liberal e de outro os católicos que defendiam a educação conservadora.  

Os pioneiros da educação nova, organizados na Associação Brasileira de 
Educação, propuseram a reestruturação do sistema educacional de modo a 
adequá-lo ao industrialismo emergente e a um projeto democrático de 
sociedade. Defenderam a criação de um sistema educacional laico e público 
sob a responsabilidade do Estado que garantisse a expansão da 
escolarização, a elevação do nível intelectual de parcela significativa da 
população e a formação de um homem comprometido e preparado para o 
processo de modernização em curso. (SILVA, 2004, p.34) 

Embora já houvesse faculdades e cursos superiores isolados desde o período imperial, 

a década de 1930 também foi marcada pela criação da primeira universidade brasileira no ano 

de 1934, em que foi criada a Universidade de São Paulo, sendo esta resultante da aglutinação 

de vários cursos das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). No ano seguinte 

também se criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. No período da 
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República Velha, a educação básica também passou por transformações, principalmente nas 

décadas de 30 e 40 em que o número de escolas primárias duplicou e secundária quase 

quadruplicou, ainda que a expansão não tenha sido homogênea no território nacional 

(ARANHA, 1996). 

Durante o período do Estado Novo (1937- 1945) e diante de um regime ditatorial 

adotado por Vargas, o ensino conservador proposto pela Igreja Católica ganhou forças ante ao 

movimento da Escola Nova. Neste período ocorreu a Reforma Capanema em que o ensino 

secundário foi reestruturado em ginásio com quatro anos e colegial de três anos. O ensino 

profissional também apresentou algumas novidades ao permitir dois tipos de ensino 

profissional, um mantido pelo Estado e outro por empresas. Neste período também ocorreu a 

criação do “Sistema S” de ensino profissional com a criação do SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) que 

visavam a profissionalização, principalmente das camadas mais populares que almejavam a 

aprendizagem rápida e inserção no mercado de trabalho, já que as pessoas mais abastadas, 

membros da classe dominante, buscavam sua permanência social em cursos regulares 

secundários e propedêuticos mantidos pelo sistema oficial.  

O momento educacional durante a Segunda República ou República Nova (1945-

1964) foi marcado por fortes embates durante a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1961), sendo o início das discussões em 1948 e findando apenas no ano de 1961 

com a promulgação da lei. A demora da sua promulgação favoreceu a criação de uma lei 

obsoleta e sua morosidade ocorreu novamente devido às divergências pela defesa da escola 

pública, lideradas pelos pioneiros escolanovistas contra os católicos e empresários defensores 

da iniciativa privada, com a defesa de interesses de exploração comercial da educação. Nesse 

sentido, “apesar das pressões para que o Estado destinasse recursos apenas para as escolas 

públicas, a lei também atendeu as escolas privadas” (ARANHA, 1996, p.205), pois destinou 

recursos para instituições privadas para a compra, construção ou reforma de escolas. 

Após o golpe militar de 1964 e a chegada dos militares ao poder, foi decretado o fim 

do nacional-desenvolvimentismo da República Nova e instituída a vinculação ao capitalismo 

internacional que favorecia as multinacionais e prejudicava as pequenas e médias empresas 

nacionais. De acordo com Silva (2004), as perspectivas do governo militar em relação ao 

contexto educacional tinham como objetivo o “desmonte das entidades organizadas da 
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sociedade civil do campo do trabalho, com a utilização da força sempre que necessário e na 

obtenção de um consenso passivo” (p.50) e que durante o período da ditadura militar (1964-

1984) interferiu no campo educacional com a diminuição da autonomia das instituições de 

ensino. Neste período também houve reformas na educação, tanto na educação superior 

quanto no ensino de 1° e 2° graus que expandiu a obrigatoriedade do ensino neste nível para 

oito anos. Na educação superior houve a reforma de 1968 que, sob a orientação de órgãos 

internacionais, buscou uma reestruturação de forma a racionalizar o ensino superior com a 

integração de cursos, áreas e disciplinas, instituindo o sistema de créditos de forma a romper a 

interação de grupos e estudantes relativamente estáveis. Além dessas, a reforma ainda definiu:  

a organização do ensino superior sob a forma prioritária de universidade e 
não de escolas isoladas, acabou com o sistema de cátedras instituindo os 
departamentos, estabeleceu o ciclo básico e definiu as condições para a 
implantação da pós-graduação. Além disso, negando o princípio da 
indissociabilidade do ensino e da pesquisa, o artigo 23 criou os cursos 
profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações 
intermediárias de grau superior adequada às condições do mercado de 
trabalho. (SILVA, 2004, 52)  
 

 No final da década de 70, o regime militar começou a perda de forças pelo 

enfraquecimento da aliança dos militares e da burguesia e pela mobilização da sociedade civil 

que reivindicava um Estado de direito. Tal enfraquecimento é corroborado pelo fim do Ato 

Institucional n° 5 (AI -5) no ano de 1978, concessão da anistia política (1979) e pelas eleições 

diretas para governadores de 1982.  Com o fim da ditadura militar e início da Nova 

República, as eleições indiretas de 1985 e a eleição de Tancredo Neves para presidência, que 

morreu logo em seguida, assumindo seu vice Sarney (1985-1990), iniciou-se um período de 

recessão econômica que se estendeu pelos governos Collor (1990-1992) e Itamar Franco 

(1992-1994).  

  A recessão econômica provocou graves consequências para a educação brasileira 

como o sucateamento das escolas públicas e Universidades Federais (UF). O momento 

educacional foi marcado por uma arena de embates promovidos pelo grande interesse 

privatista de empresários do ensino apoiados pelo Estado diante da introdução do projeto 

liberal- corporativo (neoliberalismo) como modelo econômico adotado para o país. Os 

embates que se iniciaram em 1987 com a comissão provisória de estudos constitucionais e se 

estenderam até a promulgação do Plano Nacional de Educação (PNE) no ano de 2001. 
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Durante este período de mudança nos rumos educacionais brasileiros, 

semelhantemente a outros momentos anteriores no país, houve grupos que defenderam a 

democratização da educação com escola pública, laica e de qualidade e, de outro lado, as 

instituições religiosas de ensino aliadas às instituições de ensino privadas. É importante 

salientar que o fortalecimento das instituições públicas deveria enfraquecer o processo de 

elitização da educação que sempre perpetuou na história da educação brasileira apesar dos 

discursos governamentais apresentarem a educação como um direito de todos.  

No início da Nova República (1985) a elitização do ensino superior era confirmada 

pelos baixos índices de acesso à educação superior, haja vista que no ano de 1990 havia 

1.540.080 de matrículas na educação superior de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP) (CARVALHO, 2004, p.5), o que representava 1,1% da 

população. Neste momento de transição da política e econômica no país, se fazia necessário 

uma maior acessibilidade à educação pelas camadas mais populares. 

 O processo de expansão que permitiu o acesso dos menos favorecidos à educação 

superior só veio a ter maior evidência após o início do governo FHC (1995-2002), quando o 

país passou por reformas de Estado de modo a atender as exigências de organismos 

internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), órgãos estes 

que possuem a doutrina neoliberal e possuem recomendações de ações relativas a ajuste 

fiscal, privatização, liberação/ajuste de preços, desregulamentação no setor financeiro, 

liberação do comércio, incentivo ao investimento externo, reforma de previdência/seguridade 

social e reforma do mercado de trabalho (SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001).  

As recomendações internacionais também atingiram o sistema educacional e resultou 

em um abandono das universidades públicas e uma expansão da oferta de cursos superiores 

em instituições privadas, o que possibilitou o maior acesso na educação superior mediante ao 

pagamento de altos valores de mensalidades nas IES privadas. Tais reformas foram 

amparadas pelos discursos da doutrina neoliberal, que pregam a eficiência no oferecimento 

dos serviços pelo sistema privado como justificativa da privatização do patrimônio público 

diante da incapacidade do Estado em gerir os serviços, o que permitiu a pseudossensação de 

acesso à educação superior por todos. Nesse aspecto, Lima (2012), aponta que a reforma: 

 

[...] teve implantação mais incisiva em função da incapacidade do Estado 
pagar aos credores externos, como explicam Castro e Vitorette (2009), e que 
nestas condições coube ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento a missão política de intervir no modelo de 
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desenvolvimento desses países, incidindo também nas áreas educacionais e 
sociais. Nesse sentido, as políticas econômicas definidas por instituições 
financeiras multilaterais devem ser seguidas, conhecidas como o Consenso 
de Washington1, que expressa receituário neoliberal. (LIMA, 2012, p.63)  
 

 A gestão de FHC ficou marcada por séries de privatizações de empresas públicas 

estatais com a justificativa de contenção do déficit público, porém Silva (2004) tece que as 

privatizações pouco contribuíram com as contas públicas: 

 

O Governo FHC deu continuidade ao processo de privatização das empresas 
estatais, negociando inclusive empresas lucrativas e estratégicas para a 
nação, como a Vale do Rio Doce e a Embratel. A venda das estatais foi 
justificada pela necessidade da redução do déficit público; entretanto, isto 
não aconteceu. Os recursos provenientes deste processo desapareceram no 
bojo das sucessivas crises do país e no pagamento dos juros da dívida 
externa. Além disso, as estatais foram vendidas a preços muito baixos, o que 
beneficiou a grande burguesia nacional e internacional, detentora do capital 
necessário para sua aquisição. (SILVA, 2004, p.146)  

 

Os vários ajustes fiscais definidos no período FHC promoveram uma série de reformas 

na saúde, educação, previdência pública e outros que ficaram a cargo de uma nova pasta nos 

ministérios. A reforma de estado durante o governo FHC ficou incumbida ao Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) com vistas a aumentar a 

governabilidade do país. Diante de várias medidas no âmbito do MARE, destaca-se a reforma 

no ensino superior que ampliou o sistema privado e restringiu a educação pública (SILVA 

JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001).   

O processo de democratização da educação superior contribuiu para a expansão 

principalmente da rede privada. Segundo dados do INEP-2007, das vagas da educação 

superior, 89% (oitenta e nove por cento) encontravam-se em instituições privadas e 11% nas 

instituições públicas, divididas entre federais (4,6%), estaduais (3,6%) e municipais (2,7%) 

(BRASIL, 2009a, p. 6). Tais dados reforçam as discussões sobre a expansão da educação 

superior na rede privada na virada de século.  Diante do crescimento mínimo das 

universidades (geridas pelo Estado), estas sofreram com o sucateamento, tanto em recursos 

estruturais quanto de mão de obra durante o período, pois a doutrina neoliberal “prioriza a 

redução das ações do Estado, em especial na oferta de serviços sociais à população, pois estes 

                                                           
1
 O termo “Consenso de Washington” significa um conjunto de medidas - que se compõe de dez regras básicas 

- formulado em novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington D.C. 
Atualmente, o termo é usado para consolidar o receituário de caráter neoliberal. 
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devem ser regidos pelas leis do mercado como solução para a criação de setores eficientes” 

(LIMA, 2012, p.63).  

É importante salientar que durante o governo FHC ocorreram alguns ajustes no âmbito 

educacional de relevante importância para o desenvolvimento do país como: a promulgação 

da LDBEN-1996, o PNE-2001 e as DCN- 2002, contudo estas reformas nem sempre 

atenderam os interesses da sociedade civil e, durante o governo FHC, estas reformas foram 

obtidas a partir de muitos “conchavos” políticos da base aliada de modo a atender os 

interesses da Reforma de Estado baseado nos princípios neoliberais. Silva (2004), ao tratar da 

derrota dos defensores da educação na aprovação da LDBEN-1996, explicita que: 

As entidades do campo da educação, diante de uma correlação de forças 
altamente desfavorável no Governo FHC, não conseguiram assegurar na 
LDB a inserção de importantes princípios necessários para a constituição de 
um sistema de ensino público comprometido com os interesses da maioria da 
população e para a afirmação da gestão democrática. Deste modo, mais uma 
vez, o país perdeu a oportunidade de assegurar preceitos legais no sentido da 
universalização e da qualidade do ensino público em todos os níveis e do 
controle público da iniciativa privada. (SILVA, 2004, p.226) 
 

Nesse sentido, as reformas educacionais no governo FHC, apesar de apresentarem 

novas perspectivas para a educação no novo milênio, também traziam em seu bojo o 

atendimento às demandas dos organismos internacionais que cobravam resultados dos 

investimentos na educação nacional. Dentre os objetivos e prioridades para a educação básica 

e superior delineados no PNE (2001-2010) tem-se: 

- a elevação global do nível de escolaridade da população; 
- a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
- a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à                          
permanência, com sucesso, na educação pública e democratização da gestão 
do ensino público, nos estabelecimentos oficiais [...]. (BRASIL, 2001b) 

 
Embora os objetivos atendessem algumas das demandas da sociedade, o texto final do 

PNE foi considerado uma vitória para aliados do governo FHC, pois a lei se assemelhou 

muito à proposta apresentada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) que atendia os 

preceitos do governo em relação à proposta apresentada por membros da sociedade civil. Para 

Silva (2004, p. 318), no PNE sancionado prevaleceu “a lógica financeira do corte dos gastos 

do Estado, inerente às propostas neoliberais, em detrimento da lógica social, preocupada em 

garantir o direito à educação de qualidade a todos os brasileiros” principalmente após o veto 

presidencial de nove artigos que corroboraram com a omissão do Estado para com a educação 
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pública. Nessa perspectiva, Silva (2004) aponta que todos os vetos do presidente ao projeto de 

lei do PNE se tratavam de corte de gastos como: 

[...] ampliação do Programa de Garantia de Renda Mínima para crianças de 0 
a 6 anos; ampliação da proporção da oferta de ensino superior público a 40% 
do total das vagas, com a criação de novos estabelecimentos públicos de 
educação superior; criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Superior, constituído, dentre outros, de pelo menos 75% dos 
recursos da União vinculados à educação; ampliação do programa do crédito 
educativo para atender, no mínimo, 30% da população matriculada no setor 
particular; ampliação do financiamento público à pesquisa científica e 
tecnológica; implantação, em um ano, de planos gerais de carreira para os 
profissionais que atuam na área técnica e administrativa e respectivos níveis 
de remuneração; elevação, na década, do percentual dos gastos públicos em 
relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%; 
estabelecimento e alocação, no prazo de dois anos, de valores por aluno que 
correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
nacionalmente; e garantia de recursos do Tesouro Nacional para pagamentos 
de aposentados e pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo 
estes gastos das despesas consideradas como manutenção de 
desenvolvimento do ensino. (SILVA, 2004, p.319) 
 

Embora o PNE tenha apontado para uma educação pública garantida pelo Estado, a 

efetivação desta proposta ficou distante diante dos dados apresentados pelo INEP-2007 sobre 

a evolução das vagas da educação superior pública em relação à rede privada na educação 

superior, com isso o ensino público como direito continuou a atender uma pequena parcela da 

população. Nesse sentido, Romanelli (2013) relata que embora as políticas educacionais 

sejam destinadas a todos, isso não acontece efetivamente, pois é incompatível com o modo de 

produção capitalista, sob a ótica neoliberal.  

É importante salientar que as políticas educacionais não devem atender somente o 

sistema econômico vigente, pois elas se constituem como pilares para a construção de uma 

sociedade formada por cidadãos mais independentes, críticos e reflexivos, no entanto é 

importante nos conscientizarmos que tais políticas não são implantadas apenas com o objetivo 

do benefício da população, pois o sistema educacional também é submetido ao sistema 

capitalista e às exigências do mercado econômico. As políticas educacionais também estão 

estritamente ligadas à lógica capitalista e “não é por acaso que, ao empreendermos uma leitura 

mais criteriosa e aprofundada do teor das políticas educacionais, iremos perceber que 

incorporam as recomendações de órgãos internacionais comprometidos com o interesse do 

capital” (ROMANELLI, 2013, p. 36).  
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 A inferência nos submete a reflexões críticas sobre o próprio PNE e suas concepções 

implícitas, pois embora na Constituição de 1988 já estivesse estabelecida a criação de um 

Plano Nacional de Educação (PNE), sua promulgação só ocorreu no ano de 2001. Dessa 

forma, pode-se entender que sua promulgação só tenha efetivado após atendimento das 

exigências da política econômica de FHC, pois os interesses da lógica neoliberal se 

sobrepuseram ao projeto de sociedade esperado pela população.  

O PNE ainda estabeleceu como objetivo e prioridade a elevação global da escolaridade 

da população e, para concretização de tal objetivo, é fundamental a participação do Estado 

como responsável pelo o oferecimento de recursos para uma educação pública e de qualidade. 

Todavia, os vetos presidenciais apresentados demonstram que o investimento no público não 

era prioridade, pois diante da lógica neoliberal a educação não é considerada como obrigação 

do estado, pois pode ser organizada pelo livre mercado e, nessa perspectiva, a educação 

deveria ser gerida em sua maioria pela iniciativa privada. Percebe-se que as diretrizes do PNE 

se estruturaram de maneira convergentes ao neoliberalismo que, ao invés de considerar a 

sociedade numa perspectiva de cidadania em seus direitos de educação, parte do princípio 

que: 

[...] a sociedade civil não é mais a sociedade de cidadãos, mas a comunidade 
de produtores e consumidores, em relação com o mercado. Toda a vida 
social passa a ser medida pelo compasso das transações comerciais, não 
escapando nem a esfera da cultura e, muito menos, a da educação. 
(ORLETTI, 2014, p.61) 
 

No ano de 2003 houve sucessão presidencial com o início do mandato do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), candidato eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e 

que apresentou princípios contrários ao neoliberalismo em sua campanha eleitoral, fazendo 

duras críticas às políticas neoliberais de privatização adotadas por FHC.  

Durante os primeiros anos do mandato do governo Lula, as políticas educacionais para 

a educação superior foram submetidas ao mercado econômico que atendia interesses das 

grandes IES privadas. O início do governo “Lula” também apresentou ações por parte do 

Estado na forma de programas sociais de modo a atender grandes empresas e banqueiros, tais 

como: o PROUNI (Programa Universidade para todos-2005) que possui como finalidade a 

concessão de bolsas de estudo a alunos de graduação de baixa renda em IES privadas e, em 

contrapartidas, as IES privadas recebem isenção fiscal e diminuem a problemática das vagas 

remanescentes nestas instituições; o aumento de créditos para o FIES que custeia cursos de 
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graduação com empréstimos concedidos a juros baixos a alunos de IES privada (GATTI, 

2011). 

Tais programas contribuíram para o aumento considerável no número de cursos de 

graduação (Tabela1) e matrículas na educação superior (Tabela 2) durante o período de 2002 

a 2007, contudo ainda se verificava uma expansão de vagas nas IES privadas. A partir dos 

dados das tabelas 1 e 2, referentes ao censo da Educação superior de 2007, foi possível 

constatar que as instituições privadas apresentaram evolução nos cursos e nas matrículas de 

65,5 % e 42,3 %, respectivamente, no período de 2002 a 2007, enquanto nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) o crescimento foi de 28,2 % nos cursos de graduação e de 

15,1 % no número de matrículas (BRASIL, 2009a). A tabela 3 ainda demonstra que das 30 

maiores IES em número de matrículas, apenas 10 eram da rede pública no ano de 2007. 

Percebe-se, a partir dos dados, um momento educacional em que há sobreposição da lógica da 

mercantilização da educação superior, sendo esta tratada como mercadoria. Para Lima (2014) 

os resultados da expansão da rede privada de IES: 

[...] vão contra ao Plano Nacional de Educação proposto pela sociedade 
brasileira, documento elaborado pelos acadêmicos ao longo dos Congressos 
Nacionais de Educação. Neste se encontrava a proposta de garantir a todos o 
acesso, a permanência e a conclusão de estudos em uma educação pública, 
gratuita, democrática. (LIMA, 2014, p.53)  

 

 Nesse sentido, verifica-se que muitos dos objetivos e prioridades transcritos no PNE 

não se aplicaram no cotidiano da sociedade, pois as universidades públicas não apresentaram 

expansão de modo a atender grande parte do contingente.  

Tabela 1: Evolução do número de cursos de Graduação, segundo a Organização 
administrativa, Brasil – 2002-2007 

 
Fonte: BRASIL, 2009 a. http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2007/Resumo_tecnico_2007.pdf 
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Tabela 2: Evolução do número de matrículas de Graduação, segundo a Organização 
administrativa, Brasil – 2002-2007 

 
 Fonte: BRASIL, 2009a. http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2007/Resumo_tecnico_2007.pdf 

Tabela 3: Relação das trinta primeiras Instituições de Ensino Superior, por ordem decrescente 

no número de matrículas ‐ Brasil ‐ 2007. 

Instituições Sigla 
 Categoria Organização

Matrículas 
UF Administrativa Acadêmica 

   
      

Universidade Paulista UNIP SP Universidade Privada 145.498 

Universidade Estácio de Sá UNESA RJ Universidade Privada 116.959 

Universidade Nove de Julho UNINOVE SP Universidade Privada 84.398 

Universidade Bandeirante de São Paulo UNIBAN SP Universidade Privada 69.074 

Universidade Presidente Antônio Carlos UNIPAC MG Universidade Privada 57.291 

Universidade de São Paulo USP SP Universidade Pública 49.774 

Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO RJ Universidade Privada 47.853 

Universidade Luterana do Brasil ULBRA RS Universidade Privada 43.620 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho UNESP SP Universidade Pública 32.204 

Universidade Federal do Pará UFPA PA Universidade Pública 32.092 
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais PUC Minas MG Universidade Privada 30.834 

Universidade de Caxias do Sul UCS RS Universidade Privada 30.798 

Universidade Presbiteriana Mackenzie MACKENZIE SP Universidade Privada 29.113 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ RJ Universidade Pública 28.328 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul PUCRS RS Universidade Privada 26.669 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS RS Universidade Privada 25.908 

Universidade Estadual de Goiás UEG GO Universidade Pública 25.607 

Centro Universitário da Cidade UniverCidade RJ 
Centro 

Universitário Privada 25.302 

Universidade do Estado do Amazonas UEA AM Universidade Pública 23.813 

Universidade de Fortaleza UNIFOR CE Universidade Privada 23.729 

Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI SC Universidade Privada 23.131 

Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM RJ 
Centro 

Universitário Privada 23.065 

Universidade do Estado da Bahia UNEB BA Universidade Pública 22.599 

Universidade Católica de Goiás UCG GO Universidade Privada 22.395 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG MG Universidade Pública 22.336 

Universidade Federal do Ceará UFC CE Universidade Pública 22.286 

Universidade Anhembi Morumbi UAM SP Universidade Privada 22.160 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE PE Universidade Pública 22.121 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná PUCPR PR Universidade Privada 21.930 
Universidade do Grande Rio Prof. José 
de Souza Herdy UNIGRANRIO RJ Universidade Privada 21.743 

Fonte: BRASIL, 2009a. 
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 Outra problemática observada nos anos iniciais deste século era a pouca 

interiorização da educação superior, pois a oferta de vagas em regiões distantes e interioranas 

não era proporcional ao número de habitantes, provocando uma enorme demanda de cursos 

em regiões periféricas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 76% (setenta e seis por cento) da população não residia nas capitais e 

aproximadamente 55,% (cinquenta e cinco por cento) das vagas oferecidas eram ofertadas no 

interior (BRASIL, 2009a). Naquele momento histórico era necessária a intervenção do Estado 

na educação superior de modo a contribuir com a interiorização e o acesso na educação 

superior. 

 

1.2. Na contramão das políticas neoliberais? 
 

 Embora o mandato do presidente “Lula” tenha iniciado com semelhanças ao seu 

antecessor ao atender as políticas neoliberais, houve diferenciação do governo FHC, 

principalmente pela criação de políticas educacionais para as IFES que contrariaram a lógica 

neoliberalista da omissão do Estado ao promover a educação como direito. A criação de 

programas como o REUNI e a expansão da RFEPT promoveu uma expansão na educação 

superior brasileira nas IFES que, segundo Carvalho (2008 apud LIMA, 2014) proporcionou: 

[...] uma elevação dos gastos públicos, ocorrendo uma perceptível expansão 
do sistema federal, com autorização para a contratação de 5.000 professores, 
além de 2.000 técnicos administrativos, revertendo em parte o processo de 
sucateamento e desvalorização do serviço público. (CARVALHO, 2008 
apud LIMA, 2014, p.54) 
 

O REUNI foi criado pelo decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e 

instituiu como objetivos: criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, ao nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas Universidades Federais. O Programa ainda apresentou as 

diretrizes no artigo 2º: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 
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III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade; 

IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil;  

VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica. (BRASIL, 2007, p.2) 

  

 Embora o REUNI não se alinhe com as políticas neoliberais ao assumir para o 

Estado uma maior obrigação da educação superior pública, é importante salientar que as 

metas e diretrizes do programa estão muito próximas das orientações dos órgãos 

internacionais. “Os objetivos propostos foram traçados a partir da lógica da administração 

gerencial e da eficiência, em que a otimização de recursos é peça fundamental da proposta” 

(FILARDI, 2014, p.565). Isso pode ser percebido pela proposta da redução da taxa de evasão 

e aumento das taxas de ocupação nas Universidades Federais para índices de 90% (noventa 

por cento), o que provocou um aumento do trabalho docente sem respectivamente aumento da 

folha salarial. 

   Segundo dados do relatório elaborado pelo MEC sobre a Análise da Expansão das 

Universidades Federais até o ano de 2012, as UF expandiram no número de cursos, 

matrículas, unidades acadêmicas, servidores docentes e técnicos administrativos e recursos 

orçamentários.  Durante o período de 2007- 2011 houve uma evolução do número de vagas 

ofertadas nas UF de 139.875 vagas em 2007 para 231.530 no ano de 2011 (BRASIL, 2012b).  

Nessa perspectiva, o REUNI colaborou para o alcance da meta 1 do PNE (2001-2010) 

para a educação superior que estabeleceu “prover, até o final da década, a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% (trinta por cento) da faixa etária de 18 a 24 anos”(BRASIL, 

2001b, p.35), contudo a meta ainda está distante de ser atingida segundo o censo da educação 

superior elaborado pelo INEP do ano de 2012, com índices nesta faixa etária  de 12,9%, 13%, 

24,3%, 25%, 21,1%, respectivamente nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste (BRASIL, 2014b).  

A evolução das matrículas nas Universidades Federais também comprova que o 

processo de expansão do REUNI proporcionou o maior acesso da população à educação 

pública superior em comparação aos quatro anos anteriores ao programa em que foram 

apresentados índices em torno de 15% (quinze por cento) (BRASIL, 2014b). O processo de 
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expansão provocou um incremento na quantidade de docentes efetivos e servidores técnico-

administrativos de 26,2 e 10,8% respectivamente, de 2007 a 2012, e os investimentos nas 

IFES durante o Reuni foi na ordem de dez bilhões de reais (BRASIL, 2012b, p.14).  

Os dados sugerem uma expansão nas universidades nunca vista anteriormente, 

contudo é necessário reflexões se o processo de expansão está em consonância com a 

qualidade da formação do profissional instituídas nas universidades, pois quando a 

administração pública se torna responsável por organizar a educação superior, é possível que 

prevaleçam questões de ordem econômica e financeira e até mesmo as pesquisas nestas 

instituições podem estar ligadas aos interesses privatistas, colocando em “xeque” as questões 

relacionadas ao âmbito acadêmico como autonomia e qualidade educacional, dentre outros. 

 Além dos possíveis problemas apresentados nesse novo contexto, Fillardi (2014) 

sugere “uma mudança de enfoque nas universidades públicas da formação e universalidade 

(ensino, pesquisa e extensão) para a instrução para o mercado e o ensino terciário2” (p.575). 

Nessa perspectiva, alguns autores apontam que não se deve avaliar a qualidade do programa 

apenas pelos índices e que: 

Os números alcançados pelos Planos e os esforços mobilizados pelo 
Governo ainda terão que enfrentar os desafios na continuidade, a fim de 
manter o ritmo de crescimento [...] e o possível o alcance das metas está 
além do que está sendo feito. O acesso à educação superior deve ser uma 
política que mobilize toda a nação e seja um projeto permanente, de longo 
alcance, e que modifique a situação historicamente negligenciada pelas 
políticas dos governos ou pela falta de recursos. (NUNES; SILVA; 
MALLMANN, 2011, p.09).  
 

Seguindo a política de expansão da Rede Federal de educação superior, em 2007, o 

presidente Lula publicou o Decreto nº 6.095 de 24 de abril que estabeleceu diretrizes para o 

processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da 

Rede Federal de Educação Tecnológica (nomenclatura utilizada antes da consolidação dos 

Institutos Federais). A partir do decreto iniciaram-se as discussões para a criação dos 

Institutos Federais e da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), 

culminando na promulgação da Lei nº 11.892/08 que estabeleceu a criação da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica.  

                                                           
2
 O autor define ensino terciário como o modelo de ensino IES privadas, que tão somente ministram aulas para o 

ensino de atividades profissionais e basicamente direcionadas à formação de mão de obra. 
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Segundo Lima (2014), o processo de expansão previa uma escola técnica em cada 

cidade polo do país, com a implantação de 150 (cento e cinquenta) novas unidades de ensino e 

criação de 180.000 (cento e oitenta mil) vagas para a educação profissional e tecnológica. A 

RFEPT é composta pelos Institutos Federais (IF), Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

(CEFET-RJ) e (CEFET-MG), Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais 

(BRASIL, 2008), além do colégio Pedro II que foi inserido na RFEPT através da Lei 

12.677/12 e equiparou-o aos Institutos Federais. 

A lei nº 11.892/08 determinou a criação de 38 Institutos Federais em todos os estados 

da Federação e no Distrito Federal e definiu-as como “instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 2008, p.1). A 

política pública de expansão da rede Federal Profissional por todo o território nacional 

também foi uma busca para obtenção da meta 3 (três) para a educação superior presentes no 

PNE (2001-2010): “Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de 

oferta existentes entre as diferentes regiões do País” (BRASIL, 2001b, p.35).  

Diante dessa política expansionista, o Relatório de Gestão da Secretaria de Educação 

Tecnológica (SETEC) confirmou que houve um salto de 178 campi da RFEPT em 2007 para 

470 campi em 2013 (Figura 1) pelo país e a previsão para 2015 era que a expansão atingisse 

562 unidades acadêmicas (BRASIL, 2014b), contudo em abril de 2016 foi possível verificar 

no site da SETEC que existem 603 unidades acadêmicas3 vinculadas à RFEPT (BRASIL, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição geográfica das Instituições que integram a RFEPT 

                                                           
3
 Optamos por utilizar o termo “unidade acadêmica” ao invés de campus, pois há escolas vinculadas a RFEPT 

que não utilizam o termo campus. Ex: COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS/UFRPE 
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Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal 

  

 

 Constata-se uma contribuição dos Institutos Federais na oferta de educação básica e 

superior principalmente no interior do país, pois, segundo o censo da educação superior 

elaborado pelo INEP (BRASIL, 2014c), após a criação dos Institutos Federais até o ano de 

2012, houve um crescimento de aproximadamente 63,9 % no número de matrículas nestas 

instituições totalizando 111.639 matrículas em 2012 somente na educação superior, 

contribuindo com a interiorização da oferta de educação superior em regiões em que as 

universidades não estão presentes. Nesse sentido os IF já se apresentam como instituições 

parceiras das Universidades Federais no intuito de promover a maior acessibilidade da 

educação superior em algumas regiões do país (Quadro 1). 

 Embora os Institutos Federais apresentem um quantitativo relativamente baixo de 

matrículas em relação às UF, os IF já ocupam um maior número de unidades de formação em 
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comparação às universidades em algumas regiões do Brasil como na região Centro-oeste, tal 

fato corrobora a importância do processo de expansão dos IF. 

 

Quadro 1: Relação do número de Institutos Federais em comparação as IFES por região 

 
Fonte: Lima, 2014 

 

Embora a RFEPT e os Institutos Federais contribuam com a expansão da educação 

superior, é necessário ressaltar que estas instituições não possuem histórico de formação em 

nível superior, pois desde a criação da RFEPT, em 1909, com as Escolas de Aprendizes e 

Artífices, estas já possuíam como objetivo principal a formação de mão de obra para o 

mercado de trabalho e, diante do processo de expansão das últimas décadas, é importante 

discutir qual o perfil pretendido e obtido pelos profissionais formados nos IF, pois nessas 

instituições há o histórico de formação em cursos técnicos e profissionalizante (MESQUITA, 

2010). 

 No próximo capítulo serão apresentadas as políticas educacionais adotadas na 

expansão da educação superior brasileira e será discutida a crise de formação docente a partir 

dos programas de governo como o REUNI e expansão da RFEPT que foram instituídos no 

início deste século.  
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2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA EXPANSÃO DO 
ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Os anos 2000 iniciaram com boas perspectivas para a educação nacional, 

principalmente após a promulgação da LDBEN-1996 que passou a exigir a formação mínima 

em curso superior de licenciatura para a atuação na educação básica, conforme o artigo 62º 

que define os profissionais de educação:  

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.    

(BRASIL, 1996, p.22) 
  

Embora a LDBEN-1996 tenha visado uma qualificação específica para a docência 

exigindo a formação em licenciatura dos professores, além da já obsoleta modalidade Normal, 

na prática verificou-se uma expansão de cursos de licenciatura com qualidade questionável 

como os cursos de complementação pedagógica com o objetivo de licenciar professores que já 

atuavam na educação básica e os cursos na modalidade à distância. Nesse sentido verificou-se 

uma “explosão” de cursos, principalmente em instituições privadas em seus Institutos 

Superiores de Educação que promoveram formação de professores sem a presença dos pilares 

de sustentação da formação de qualidade, por meio do ensino, pesquisa e extensão, 

consequentemente, comprometendo a formação docente. Dessa forma, a LDBEN-1996, que 

deveria contribuir para que os professores tivessem uma formação específica de licenciados, 

gerou outros problemas ao permitir a formação de professores aligeirada de forma apenas a 

atender o déficit de professores no país (GATTI, 2011).  

A formação de professores distantes das universidades foi defendida com veemência 

pelos membros das IES privadas que defenderam a liberdade de ensino como forma de 

comercialização do ensino superior. Silva (2004) discorre que durante o projeto da LDBEN-

1996, os empresários do ensino tiveram presença constante na câmara dos deputados e no 

senado: 

Nos momentos de importantes votações, ocorreu também a presença dos 
próprios empresários educacionais, que pessoalmente visitavam os gabinetes 
de parlamentares simpáticos às teses privatistas objetivando assegurar a 
aprovação de suas propostas para a educação. Em relação ao setor 
confessional também ocorreu a participação de autoridades eclesiais da 
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Igreja Católica e de outras denominações religiosas em votações cruciais 
para seus interesses. Com o fortalecimento do projeto liberal-corporativo no 
país e de suas teses privatistas, os setores privados da educação, tanto laico 
quanto confessional, foram os principais beneficiados na discussão da LDB, 
pois encontraram no Governo FHC, na maioria das vezes, um forte aliado 
para a inserção de seus interesses nesta lei. (SILVA, 2004, p.269) 
 

A formação aligeirada promoveu um salto de 5.359 de matrículas na modalidade à 

distância (Ead) no ano de 2001 para 420.094 matrículas em 2009, só nos cursos de 

licenciaturas (Gatti, 2011, p.104). Nessa perspectiva, esse movimento, que é grande e rápido, 

precisa ser olhado com cautela, uma vez que há questionamentos quanto à qualidade na oferta 

desses cursos e aos materiais utilizados (GATTI e BARRETO, 2009). Diante disso, Mesquita 

(2010) aponta que:  

[...] situações que buscam alternativas para resolução de problemas por meio 
de paliativos, como no caso dos projetos de curso aligeirados para formação 
de professores de ciências no Brasil, tornam-se inviáveis por não se 
comprometerem com a qualidade dos profissionais a serem formados nesses 
moldes. (MESQUITA, 2010, p. 59) 

 

É inegável que a exigência mínima na formação do professor contribuiu para a busca 

de uma educação de qualidade ao não permitir que profissionais liberais ou autodidatas 

exerçam a docência no ensino básico, contudo apenas a formação em nível superior não 

garante a formação de um profissional apto a atuar na educação básica, que seja capaz de 

contribuir para o aumento da escolaridade da população e promover a diminuição dos índices 

de analfabetismo.  

Também é preciso analisar o contexto de formação dos professores, não somente nos 

cursos aligeirados, mas como também nos cursos presenciais. Diante das incoerências 

presentes na LDBEN-1996 em exigir qualificação mínima dos professores e também permitir 

formação aligeirada (Art. 63º) também se faz necessário uma discussão dos motivos que 

afastaram e afastam os jovens da carreira docente. 

  Diversos fatores tais como: jornada de trabalho excessiva, desprestígio social, falta 

de planos de carreiras, os baixos salários, entre outros fatores, distanciaram os jovens da 

carreira docente, o que aumenta o déficit de professores em diversas áreas, sendo mais 

problemático esse déficit nas áreas de Ciências e Matemática. Isso decorre, dentre outros 

fatores, do alto custo para criação e manutenção de cursos que exigem formação específica 

em laboratórios, o que demanda investimento em estrutura física, como é o caso da física e 
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química, além da evasão nesses cursos que é alta. Segundo Teixeira (2008), a evasão em 

cursos de Licenciatura em Química, Física e Matemática na primeira década de século XXI 

ficaram em torno de 75%, 65% e 56%, respectivamente para os cursos citados.   

Em estudo realizado por Alves e Pinto (2011) constatou-se que os professores da 

educação básica no Brasil ocupam a 27ª posição em ranking socioeconômico de 32 profissões 

e apenas 10,7 % dos professores recebem mais de cinco salários mínimos. Tais dados podem 

ser um dos motivos que colaboram para o distanciamento dos jovens da carreira, pois em uma 

sociedade cada vez mais consumista, dentro da lógica capitalista, o salário é fator 

preponderante na escolha da profissão. Nesse aspecto, a questão salarial é apenas um dos 

motivos do déficit docente, além dos outros motivos que não discutiremos neste momento, 

mas que contribuíram para a carência de 235 mil professores só para o Ensino Médio no país 

nas disciplinas de Física, Química, matemática e biologia no ano de 2001 (RUIZ; RAMOS; 

HINGEL, 2007, p.11).  

Alguns autores como Ruiz, Ramos e Hingel (2007) apontaram, na década passada, 

para um “apagão do Ensino Médio” diante da falta de professores e, nesse sentido, foram 

necessárias algumas políticas educacionais de incentivo a carreira docente na década passada 

de modo a aumentar a procura por cursos de licenciaturas. A seguir serão apresentadas 

algumas dessas políticas de incentivo a formação de professores. 

 

2.1 . Os novos direcionamentos docentes e as políticas de certificação em massa 

  

Apesar das boas perspectivas em termos educacionais no início do século XXI, o 

cenário não se configurou como o esperado, pois o déficit de professores, principalmente nas 

áreas de ciências, se manteve em decorrência de vários aspectos, dentre eles, a falta de 

valorização da carreira e questões relacionadas à estrutura das escolas, resultando em 

programas paliativos de governo que buscaram o aumento nos índices quantitativos da 

formação de professores de forma emergencial como: PARFOR (Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica), que é um programa do MEC articulado com IES que 

visa à formação de professores que atuam na rede pública e não possuem licenciatura; o Pró- 

Licenciatura, voltado à formação de professores em serviço na modalidade à distância; o 

ProInfantil que objetiva a formação de professores de educação infantil em nível médio na 



28 

 

 

 

modalidade Normal, é semipresencial e possui parcerias com os municípios e estados; a 

criação da UAB (Universidade Aberta do Brasil) que é um sistema integrado que oferece 

cursos para o público que possui um difícil acesso à formação superior e possui como 

prioridade de atendimento os professores e gestores que atuam na educação básica.  

Diante das políticas implantadas de formação emergencial, partimos do pressuposto 

que apenas as políticas públicas que visam resolver problemas quantitativos não parecem ser 

as melhores soluções no âmbito da formação dos professores, embora sejam bastante 

utilizadas no Brasil de modo a contribuir com soluções rápidas e paliativas para a educação 

brasileira.  

Embora os dados apresentados anteriormente indiquem o aumento do número de 

ingressos na educação superior, há questões que precisam ser pensadas em termos do 

processo de expansão. No caso dos cursos de licenciatura, o histórico da formação deficitária 

tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, em decorrência de falta de políticas 

educacionais de inserção e permanência nesses cursos, contribuiu e tem contribuído para a 

baixa procura e também para a evasão nas licenciaturas. Ao compararmos os cursos de 

licenciatura aos cursos de bacharelado e aos tecnológicos, a evasão nas licenciaturas ainda é 

alta. Silva Filho et al (2005) comenta que nas licenciaturas: 

[...] questões de ordem acadêmica, as expectativas do aluno em relação à sua 
formação e a própria integração do estudante com a instituição constituem, 
na maioria das vezes, os principais fatores que acabam por desestimular o 
estudante a priorizar o investimento de tempo ou financeiro, para conclusão 
do curso. Ou seja, ele acha que o custo benefício do “sacrifício” para obter 
um diploma superior na carreira escolhida não vale mais a pena. (SILVA 
FILHO et al, 2005, p. 643) 

 

 Segundo os dados apresentados nas tabelas 1 e 2 (páginas 17 e 18), houve aumento 

do número de matrículas e de cursos na educação superior nos últimos anos, porém as 

licenciaturas continuam a ser pouco pretendidas na escolha por uma graduação em 

comparação com cursos de bacharelado e tecnológico. Em 2012 houve um crescimento de 

pouco mais de 4% (quatro por cento) ao ano nas matrículas dos cursos de licenciatura, 

enquanto os cursos tecnológicos o crescimento registrado foi de 11,6% em média por ano 

(BRASIL, 2014c). Além dos baixos índices de ingressantes nas licenciaturas, o abandono dos 

cursos durante a formação ou posterior a formação pelas baixas perspectivas profissionais é 

um fator que devemos estar atentos, pois nos últimos anos houve uma redução de 4% (quatro 

por cento) dos concluintes nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2014c, p.71). É importante 
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salientar que o número de evasão nas licenciaturas é alto, enquanto o número de concluintes é 

baixo. 

  Em estudo realizado por Mindál e Guérios (2013), ao discutirem questões 

relacionadas aos problemas que envolvem a formação de professores, os autores sinalizam 

que: 

A questão da qualidade da formação permanece incógnita. A pouca 
atratividade para a carreira docente é um fator considerável para minimizar a 
desproporcionalidade entre expectativa quantitativa de formação e 
professores efetivamente em sala de aula. Há que se perguntar onde está uma 
significativa parcela dos professores para a Educação Básica formados nos 
cursos de Licenciatura no território brasileiro, tanto na modalidade 
presencial quanto na modalidade à distância. (MINDÁL e GUÉRIOS, 
2013, p. 31) 

  
 O abandono da carreira docente ou até mesmo a opção pelo não ingresso na carreira 

após a formação inicial, podem ser estimulados pelos próprios cursos de formação inicial de 

professores que não possuem a perspectiva de preparar o professor para a atuação na sala de 

aula. Um aspecto que denota essa inferência relaciona-se ao maior direcionamento para as 

disciplinas científicas nestes cursos, o que acaba por não promover a preparação pedagógica e 

prática do professor, havendo ênfase nos conhecimentos químicos da educação superior que 

não intermediam a transposição didática destes conhecimentos com a finalidade de atingir os 

estudantes da educação básica. 

Nessa perspectiva, os cursos de licenciaturas sempre foram tratados com descaso no 

país, haja vista que embora os primeiros cursos de formação inicial de professores em nível 

superior datam da década de 30 do século passado e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica (DCN) só foram promulgadas no ano de 

2002. 

 A partir das DCN em 2002 buscou-se uma maior qualificação para a formação inicial 

de professores através da Resolução nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), que se constitui de um conjunto de princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de 

cada estabelecimento de ensino ao tratar de orientações sobre formação docente e princípios 

norteadores da prática profissional.   
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As DCN propuseram uma maior aproximação da formação inicial com a educação 

básica a partir das práticas curriculares não somente nos estágios, sendo estas inseridas desde 

o início dos cursos na forma articulada com todas as disciplinas numa perspectiva 

interdisciplinar. Outro aspecto inserido nas diretrizes foi o direcionamento para problemas 

inerentes aos cursos de licenciatura tais como: a estrutura curricular, os estágios 

supervisionados, pesquisas como foco no processo de ensino-aprendizagem, 

interdisciplinaridade, transposição didática, a relação de teoria e prática e outros assuntos 

inerentes à formação docente (BRASIL, 2002a).  

A partir da promulgação das DCN, buscou-se uma superação da formação de 

professores pela racionalidade técnica, modelo de formação comum aos cursos de formação 

que tende a supervalorizar o conhecimento científico e disciplinar e não contempla a 

formação pedagógica e prática do professor com a mesma prioridade, prejudicando a 

formação crítica-reflexiva para atuar na educação básica.  

Embora as DCN tivessem buscado uma nova formação docente, Gatti (2011) afirma 

que os cursos de licenciatura em Ciências não mudaram os seus padrões já instalados: 

Mesmo com ajustes parciais propostos nessas diretrizes, verifica-se nas 
licenciaturas dos professores especialistas, a prevalência da histórica ideia de 
oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com 
pequeno espaço para a formação pedagógica. (GATTI, 2011, p.98) 

 

A própria formação dos formadores e as identidades das instituições de formação de 

professores prejudicam as adequações dos modelos de formação de professores, colaborando 

para uma maior aproximação dos licenciandos à modalidade dos bacharelados, nesse sentido 

Gatti (2011), afirma ainda que: 

A forte tradição disciplinar que marca a identidade docente entre os 
professores e leva os futuros professores em sua formação a afinarem-se 
mais com as demandas provenientes da sua área específica do conhecimento 
do que com as demandas da educação básica. (GATTI, 2010, p.375) 
 

 É indiscutível que as DCN tenham apresentado uma evolução na formação do 

professor em relação ao modelo derivado do positivismo pela racionalidade técnica. Todavia a 

formação de professores direcionada ao ensino por competências, pode ser compreendida por 

um modelo de formação da “prática pela prática” ou “saber fazer”, e esta concepção coloca a 

formação do professor em equidade à formação de outros profissionais formados para o 
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mercado de trabalho, direcionando para uma formação docente para a prática em sala de aula, 

pouco reflexiva de suas ações.  

Vale salientar que o discurso do ensino pelas competências presentes nas DCN confere 

a impressão de que a responsabilidade de todo o processo educacional é apenas do professor, 

cabendo a ele a responsabilidade de cumprir com todas as competências esperadas para o 

aluno para o atendimento das demandas de mercado. No entanto, o professor é apenas uma 

parte no processo de construção da aprendizagem dos alunos e algumas adversidades não 

compete a ele resolver, como: material didático, infraestrutura das escolas, organização do 

trabalho escolar, laboratórios e bibliotecas equipadas, além da própria formação que foi 

oferecida aos professores, ou seja, para uma melhoria da aprendizagem dos alunos são 

necessários outros fatores que não necessariamente dependem dos professores. Segundo Silva 

(2004) a formação pela competência foi adotada como modelo no governo FHC e de acordo 

com as propostas do MEC seria: 

[...] adequada à formação de um professor capaz de se responsabilizar pelo 
sucesso dos alunos, de lidar com a diversidade existente na sala de aula, 
incentivando a efetivação de novas atividades curriculares, novas 
metodologias e estratégias de ensino e o desenvolvimento de hábitos de 
colaboração e de trabalho em equipe. Observa-se que esta proposta de 
formação está centrada nas necessidades do aluno e da organização dos 
conhecimentos curriculares para propiciar a aprendizagem, sem se referir às 
dimensões socioeconômicas que condicionam o aluno e a própria educação 
escolar. (SILVA, 2004, p.350) 
 

Segundo Gatti (2011, p.117) “os cursos de formação não formam para a atuação 

educação básica, mas para as atividades, as áreas conhecimento e as disciplinas que são 

ensinadas no seu interior”. Tal inferência aponta no sentido de que os cursos de formação 

inicial de professores de Ciências ainda sofrem influências da formação de caráter disciplinar 

promovidos pela formação positivista, promovendo a formação de professores especialistas 

apenas em sua área de formação científica. Neste cenário, os licenciandos acabam 

apresentando um déficit de formação, pois ao priorizar a preparação científica nos cursos, 

possivelmente a formação pedagógica se torna apenas um apêndice do preparo.  

É necessário salientar que além dos modelos instalados na maioria dos cursos de 

licenciatura, o próprio professor formador pode ser responsável pela formação docente 

deficiente ao não refletir sobre sua própria ação docente em sala de aula. Não é conveniente 

aos formadores continuarem apenas no ensino pela transmissão-recepção de conhecimento, 

contribuindo para que os licenciandos, ao chegarem às salas de aulas, utilizem a mesma 
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metodologia de seus professores na graduação. Pérez (1988 apud MALDANER, 2000, p.54), 

admite como fato indiscutível que os professores não aplicam os métodos que lhe foram 

predicados, mas os métodos que lhe foram aplicados.   

Além das DCN, a Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 instituiu a 

carga horária mínima dos cursos de Licenciaturas e também contribuiu para o fortalecimento 

da formação inicial de professores, buscando uma maior aproximação dos licenciandos com a 

realidade escolar e distanciando-as dos cursos de bacharelados. De acordo a resolução 

CNE/CP n° 02, de 19 de fevereiro de 2002 os cursos de licenciatura devem apresentar: 

Art. 1º 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 - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científico e cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. (BRASIL, 2002b) 

 

A determinação das práticas como componentes curriculares (PCC) desenvolvidas 

desde o início dos cursos e os estágios curriculares supervisionados no contexto da escola 

mediados pelos formadores pode não ocorrer efetivamente no âmbito de muitas IES, pois a 

racionalidade técnica impregnada nos próprios formadores dos cursos de Ciências, não 

contribui para a articulação da teoria e a prática docente, capaz de contribuir para a formação 

do professor crítico-reflexivo com qualidade política.  

Viana et al (2012, p.42), apontam que “os professores acabam se preocupando pouco 

com as relações que o conhecimento científico estabelece com outras formas de 

conhecimento, sobretudo os escolares e educacionais”. Considerando essa perspectiva, a falta 

de articulação da teoria e da prática promove a distorção da concepção da atividade do 

professor, pois para a atuação em sala de aula é necessário a integração do conhecimento 

acadêmico das Ciências com o conhecimento pedagógico capaz de promover a transposição 

didática. Mas onde estão esses professores de Ciências capazes de realizar pesquisas 

educacionais e fazer a transposição didática nos cursos? Um dos problemas mais graves em 
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termos de formação de professores de Ciências, especificamente de química, é a falta de 

professores formadores que tenham condições de atender às exigências formativas que se 

dispuseram na atualidade para esse campo de atuação, ou seja, dedica suas atividades e 

pesquisas tanto para o campo da química quanto para o campo educacional. 

  A falta de professores formadores na área do Ensino de Ciências contribui para a 

descaracterização dos cursos e, muitas vezes, é possível perceber que embora sejam cursos de 

licenciaturas, o preparo para a atuação do licenciando na sala de aula não é tratado como 

prioridade, pois o próprio grupo de professores formadores apresenta paradoxos ao se 

constituir em sua maioria por formador-pesquisadores de áreas específicas da Química em 

relação aos formadores que realizam as pesquisas contextualizadas com a atividade docente 

(BOLFER, 2008).  Para Maldaner (1999), faltam profissionais com perfil necessário à 

concretização das propostas de formação de educador para a educação básica. 

 Este cenário tem corroborado para a formação de professores pela racionalidade 

técnica e, embora as estruturas curriculares dos cursos tenham sido adequadas para atender as 

DCN e a Resolução CNE/CP nº 2, é possível perceber que a falta de profissionais nas 

Licenciaturas em Química para preparar o professor crítico-reflexivo de sua prática 

profissional contribui para a formação de profissionais acríticos sobre a própria formação. 

Para Maldaner (2000) a formação crítica do professor é importante para o exercício da 

docência de maneira reflexiva. Conforme este autor, é importante para o professor:  

[...] refletir a respeito de sua prática de forma crítica, de ver a sua realidade 
de sala de aula para além do conhecimento na ação e de responder, 
reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia nas aulas. É o professor que 
explica as suas teorias tácitas, reflete sobre elas e permite que os alunos 
expressem o seu próprio pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo 
recíproco que, dessa forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e 
recriados juntos a cada indivíduo. (MALDANER, 2000, p. 30) 

  

Nesse sentido, a formação docente desarticulada da prática educacional empobrece a 

formação do professor, tornando incapaz de refletir sobre suas ações diante do contexto da 

escola, impossibilitando uma educação emancipadora. Salienta-se que ao definir a prática 

profissional docente, esta não se limita ao saber ministrar uma boa aula, baseada no senso 

comum e partimos do pressuposto que os saberes necessários à docência são formados por 

uma rede complexa de conhecimentos como de conteúdo, pedagógico de conteúdo e de 

conteúdo curricular (SCHULMAN, 1986). 
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No tópico seguinte abordaremos como se configuram os novos espaços de formação 

docente neste momento de reestruturação dos cursos de formação docente. 

 

2.2. A formação docente no contexto da expansão e os novos locus de formação docente 
 

Considerando as atuais diretrizes da formação de professores no Brasil e a expansão 

da rede federal de educação superior com o Reuni e com a expansão da RFEPT, discutiremos 

a seguir sobre os novos ambientes de formação docente e suas finalidades na perspectiva da 

formação de um professor crítico e reflexivo de suas ações. A problemática na caracterização 

da formação docente não ocorreu somente nos IF após a inserção destes na formação do 

professor, pois as universidades também passaram e passam por uma descaracterização da 

formação docente desde a implantação do programa REUNI.  

 

2.2.1 A expansão das universidades de ensino 
 

O Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007 instituiu o programa REUNI, 

com diretrizes que visaram à diminuição da evasão nas universidades, ocupação de vagas 

ociosas e aumento do número de vagas de ingresso, especialmente no período noturno. Com 

discursos carregados de ideologias da “educação para todos” e de aumentos orçamentários 

para as universidades, no entanto o REUNI pode ter promovido uma descaracterização das 

finalidades das universidades, ao não balizar a formação pelo ensino, pesquisa e extensão.  

Esta suposta mudança no enfoque das universidades pode possuir relações com o 

próprio decreto de criação do referido programa, em que não é citado nenhuma vez o termo 

“pesquisa”, o que contraria a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão nas IES, 

definida no Artigo 207 da Constituição Federal de 1988. Para Orlettti (2009), esta 

descaracterização coloca as universidades em status de apenas instituições de ensino com o 

objetivo de atender as políticas neoliberais, portanto “adiando e inviabilizando uma educação 

que possa ser mediação da verdadeira emancipação e da construção de uma sociedade mais 

igualitária e mais autônoma” (p.90). 

 Na perspectiva da “nova universidade” de certificação em massa, os cursos de 

licenciatura também podem ter sido submetidos a uma desestruturação do seu ambiente de 
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formação docente ao se constituírem como centros de excelência apenas de ensino, 

prejudicando a formação de profissionais capazes de reflexão sobre sua ação no meio social, 

ao atender apenas as demandas do neoliberalismo.  

Não estamos argumentando que o programa REUNI não tenha promovido uma 

evolução dos índices da educação superior brasileira, sendo talvez o maior programa 

educacional ao longo da história brasileira e que permitiu o acesso à educação superior 

pública por um maior quantitativo de pessoas, no entanto é necessário um olhar cauteloso 

sobre o REUNI e suas possíveis consequências em longo prazo. 

Dentre as consequências que podem ser geradas ao longo dos anos há a precarização 

do trabalho docente, pois embora os recursos para os investimentos na educação tenham 

aumentado nos últimos anos, torna-se possível que estes sejam suprimidos ao longo do tempo, 

enquanto as atividades docentes continuem as mesmas após o REUNI. 

Nesse sentido, Fillardi (2014) argumenta que “o trabalho imaterial e intelectual, como 

o dos professores, está se integrando cada vez mais, junto com a apropriação da produção 

cientifica, pela lógica do mercado, a esta forma de trabalho produtivo” (p.576). Nesse sentido, 

o meio acadêmico pode se tornar comprometido ao possuir objetivos que preconizam o 

desenvolvimento de atividades com fins previamente definidos por intenções distintas do 

campo científico. Para Léda e Mancebo (2009, p. 55), “o REUNI para as IFES implica, por 

um lado, regredir ou, no mínimo, congelar, o nível científico e técnico da universidade 

brasileira, sucateando-a e precarizando-a”. Os autores ainda criticam esta forma de expansão, 

que favorece apenas os interesses do mercado. 

[...] a expansão desejada e ‘financiada’ é só para o ensino, seguindo antigas 
lições do World Bank (1994), que além de condenarem a predominância das 
universidades de pesquisa (humboldtianas) (...). propunham as universidades 
(!!!) de ensino (que se ocupariam do ensino ou da formação neoprofissional), 
mais adequadas aos países com déficit público crônico [...] (LÉDA e 
MANCEBO, 2009, p.55) 

 

A perda da identidade das finalidades é intrinsecamente ligada à heteronomia a qual as 

universidades foram submetidas após o REUNI, pois embora nos documentos e discursos 

oficiais estas instituições apresentem “autonomia”, através de seus conselhos universitários 

sobre a decisão de aderir ou não ao programa, percebeu-se uma obrigatoriedade de adesão ao 

programa, de modo a garantir mais recursos financeiros, buscando suprir a deficiência dos 

escassos recursos e, em contrapartida, as instituições foram obrigadas a cumprir um plano de 
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metas das quais destacamos o aumento de 90% (noventa por cento) das taxas de conclusão 

das vagas nas universidades (LÉDA e MANCEBO, 2009). Questionamos qual o objetivo do 

programa? Formar mais profissionais em quantidade sem o nível mínimo de qualidade?  

Nas universidades, ao se submeterem ao plano de metas do Reuni, a relação de 

alunos/docente ficou estabelecida que devesse ser elevada para 18(dezoito) em cinco anos 

(BRASIL, 2007, p.1), e tal meta pode provocar diversas problemáticas para o professor, como 

o aumento excessivo de suas atividades e a perda de qualidade de suas atividades. Nessa 

perspectiva, a qualidade do ensino oferecido passa a ser questionável, pois qualidade 

educacional e qualidade do trabalho docente são diretamente proporcionais. 

É importante salientar que a formação nas universidades sempre primou pela pesquisa 

e extensão, além do ensino, nesse sentido ao promover o aumento do número de alunos/ 

professor, evidencia-se que os objetivos das universidades estão sendo distorcidos e 

direcionados apenas para o ensino, pois se torna desumana a atividade docente ao exigir dele 

a participação e orientação em projetos de pesquisa e extensão, além de ministrar as aulas, 

pois sabemos que projetos de pesquisa demandam tempo e comprometimento por parte do 

professor, que ultrapassa sua carga horária de trabalho na instituição. Nesse sentido, o 

trabalho docente na universidade pode estar sendo intensificado, findando no empobrecimento 

da formação.   

  Léda e Mancebo (2009) criticam o programa ao sugerir que os docentes é que podem 

pagar a conta a longo prazo a partir do REUNI, pois poderá haver um aumento da carga de 

trabalho que: 

[...] se estende para além dos muros das instituições, da carga horária de oito 
horas diárias, da semana de cinco dias, com a produção de diversos tipos de 
doenças, desânimo, cansaço, ansiedade, visto que em cada trabalhador, 
conforme graus diferenciados, sempre existem limitações corporais e 
subjetivas no enfrentamento desse ritmo de trabalho. Com a reforma 
proposta, deve-se acrescentar a esse quadro, o sobre trabalho que poderá 
advir da multiplicação de estudantes sob sua responsabilidade [...] (LÉDA e 
MANCEBO, 2009,  p.58) 

 

No que tange à formação de professores, esta também pode ser prejudicada ao se 

analisar a perspectiva do REUNI em estabelecer prioridades de metas quantitativas. Embora o 

programa não seja direcionado aos cursos de formação inicial de professores, haja vista que o 

termo “licenciatura” não aparece nenhuma vez no documento oficial, estes cursos também 

foram submetidos ao programa e suas lógicas de formação quantitativa ao atender somente as 
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exigências de mercado com certificação, contribuindo para a formação de mais professores 

em um contexto formativo de qualidade duvidosa, pois em cursos em que a reflexão, a 

criticidade e as discussões políticas precisam permear o processo de constituição profissional, 

o foco nas relações quantitativas aluno/professor e no atendimento às necessidades do 

mercado tende a empobrecer a formação docente. Nessa perspectiva, “a expansão quantitativa 

da escolaridade, em detrimento à democratização, ao acesso ao conhecimento e ao 

desenvolvimento intelectual e humano, reflete uma qualidade empobrecida” (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2010, p.135).  

 As diretrizes do programa REUNI apontam para a formação de mais mão de obra 

para o mercado de trabalho com redução nos custos da formação através do “banco de 

professores-equivalentes” em que um professor com dedicação exclusiva que realiza 

pesquisas e extensão equivale a três professores substitutos de 20 horas, promovendo uma 

mercantilização das universidades ao tratá-las como empresas às quais se: 

apregoa a lógica da ‘empresa enxuta’ (universidade enxuta!!!) e ostenta que 
o nível de produtividade e a quantidade de empregados devem sempre ter 
números inversamente proporcionais [...]Que sustenta a defesa dos contratos 
temporários e das terceirizações, gerando, dessa forma, a precarização da 
força de trabalho[...].(LÉDA e MANCEBO, 2009, p.53) 

  
Nessa perspectiva, a mercantilização da universidade torna a formação do professor 

direcionada apenas para o mercado de trabalho, o que coloca em xeque a qualidade da 

formação em educação superior, pois este tipo de formação se pauta na preparação rápida e 

pouco crítica da profissão do professor, o que contribui para a formação de professores com 

habilidades técnicas, sem compromisso político educacional.  

  

2.2.2. A Formação docente nos locus de formação tecnológica 
 

Neste panorama de formação, que visa profissionais para atender às demandas do 

mercado, também houve a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(RFEPT). Historicamente, os IF se consolidaram como formadores de profissionais para o 

mercado de trabalho, desde a sua criação em 1909, com as Escolas de Aprendizes e Artífices 

que possuíam o foco na formação de mão de obra manual. Ao longo dos 107 anos da RFEPT, 

várias denominações foram dadas a estas instituições como: Liceus Industriais, Escolas 

Agrícolas, Escolas Industriais e Técnicas ou Agrotécnicas e CEFETs (Centro Federal de 
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Educação Tecnológica), mas o perfil de ensino profissionalizante dos cursos permaneceu ao 

longo de sua trajetória, fator esse que o diferenciava das universidades, pois nas universidades 

a formação era calcada no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

 A oferta de cursos superiores na RFEPT iniciou-se em 1969 quando as Escolas 

Técnicas obtiveram o direito de ofertar cursos superiores de curta duração a partir do Decreto-

Lei n° 547 de 1969 (LIMA, 2012), contudo os diplomas destes cursos deveriam ser 

certificados pelas Universidades Federais (LIMA, 2012). Neste período, as Escolas Técnicas 

Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram autorizadas a ofertarem cursos de 

curta duração de Engenharia de Operação. No ano de 1978 iniciou-se o processo de 

“cefetização”, quando estas três Escolas Técnicas Federais – Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro tornaram-se Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e legitimou-se a 

oferta de cursos superiores, visando à formação de engenheiros e tecnólogos.    

Na década de 90 do século passado, quando todas as Escolas Técnicas tornaram 

CEFETs, houve uma nova reforma na rede de educação profissional e, em 1997, a partir do 

Decreto nº 2.208/97, foi permitido na rede a oferta de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

permitindo a oferta de cursos superiores tecnológicos. Para Santos (2004) o Decreto 

descaracterizou o perfil das Escolas Técnicas, que era o de formar técnicos de nível médio e 

ampliou seu campo de atuação para a formação de pessoas em qualquer nível de escolaridade, 

com a possibilidade de ministrar cursos de qualificação básica, além de cursos técnicos de 

nível médio e cursos de nível superior. A partir da introdução da educação superior na RFEPT 

percebe-se um conflito na identidade institucional, pois a instituição passou a buscar uma 

verticalização de seus cursos de nível médio, enquanto uma maior aproximação das 

universidades poderia ser mais efetiva.  Pires e Franco (2007 apud, LIMA, 2014), afirmam 

que após a “cefetização”: 

[...] essas escolas, que eram consideradas centros de referência na formação 
de profissionais, inseriram-se em um novo modelo, de formação mais rápida, 
diversificada, em consonância com o mercado de trabalho, com os interesses 
do capital e das políticas neoliberais, mas nem sempre em consonância com 
a identidade da instituição. (PIRES E FRANCO, 2007 apud LIMA, 2014, 
p.27) 

 

 A formação docente nas instituições tecnológicas iniciou-se em 1978 nos CEFET´s 

do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Lima, 2012) com a oferta de curso para a formação 

de professores para a área tecnológica e, no ano de 1981, houve a oferta de cursos 
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emergenciais de licenciatura do tipo Esquemas I e II no CEFET-MG para a formação de 

disciplinas específicas. A licenciatura do tipo Esquema I, possuía o objetivo de formação 

pedagógica de profissionais de nível superior de qualquer área enquanto a Esquema II atendia 

profissionais de nível médio e técnico e que faziam a complementação pedagógica e de áreas 

específicas de seu curso, habilitando-o para ministrar disciplinas no antigo 2° grau.  

A formação de cursos emergenciais de licenciatura nos CEFET permaneceu até o ano 

2000, pois através do Decreto nº 3.462/00 foi possibilitado a abertura de cursos de 

licenciatura para disciplinas científicas e tecnológicas, permitindo uma expansão dos cursos 

de licenciaturas nos CEFETs. Todavia por apresentar um histórico na formação profissional 

com o intuito de atender a demanda de formação profissional para o mercado de trabalho nos 

cursos técnicos e por não apresentarem formadores em quantidade suficientes para a formação 

do quadro docente para a formação de professores, a oferta dos cursos de licenciaturas não 

sofreu grande expansão. Nesse sentido, ao discorrer sobre a tentativa de instalação de 

ambiente de formação de professores nos CEFETs, Bonfim (2003 apud Lima, 2013, p. 87) 

descreve que “os cursos apresentavam condições diferentes das universidades, porque não 

tinham quadros suficientes, preparados para o ensino superior, nem a respectiva carreira”. 

Após a promulgação da lei n° 11.892/08, estas instituições também se tornaram 

responsáveis pela formação de professores e devem destinar 20% das suas vagas para cursos 

de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional (BRASIL, 2008, p.5). Diante das orientações da 

legislação, os IF também se tornaram um território de formação docente a partir de 2008 e 

expandiram suas licenciaturas por toda a Federação (Quadro 2). 

 

    Quadro 2: Quantidade de cursos de licenciaturas nos IF 

Data de criação Quantitativo de cursos Porcentagem 

Após a Lei nº 11.892/2008  
 

198 60% 
 

Antes da Lei nº 
11.892/2008 

  

 

103 31% 

       Sem data de criação   
 

28 9% 

                 Total 
 

   329  
 

100% 

    Fonte: (Lima, 2012). Adaptado 
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É possível notar que a oferta das licenciaturas quase duplicou no período de 2009 à 

2012, segundo Lima (2012, p.54) “a variedade de cursos ofertados de licenciaturas para a 

formação básica já é maior que os cursos de formação docente para a educação profissional e 

tecnológica”. No caso dos cursos para a educação profissional e tecnológica, normalmente os 

professores são leigos na docência, oriundos de cursos técnicos e engenharias e nessa 

perspectiva, argumentamos que os IF também possuem a obrigatoriedade em ofertar cursos de 

licenciatura para a atuação na educação profissional, tais como: Licenciatura em Ciências 

Agrícolas4, que pode oferecer uma complementação pedagógica à engenheiros agrônomos e 

engenheiros agrícolas. Lima (2012) aponta que existem somente oito variedades de cursos de 

licenciaturas para a educação profissional e tecnológica nos IF, enquanto os cursos de 

licenciatura para a educação básica representam uma variedade de 39. 

  Em relação aos aspectos quantitativos, os IF têm contribuído para o número de 

ingresso nas licenciaturas e, possivelmente, para a formação de licenciados de modo a 

minimizar o déficit de professores. No entanto, por se tratar de uma instituição de tradição e 

caráter tecnológico para o ensino profissional, é questionável a real contribuição dos IF desde 

que a formação de professores para a educação básica se tornou obrigatória. Para Arantes 

(2013), são várias as problemáticas apontadas na implantação das licenciaturas nos IF, entre 

elas o seu crescimento indiscriminado, o caráter duvidoso de suas qualidades e o perfil de 

atuação dos seus docentes.  Lima e Silva (2011) defendem que as licenciaturas na RFEPT 

devem ser incentivadas, principalmente em relação à escassez de professores para a educação 

profissional e tecnológica. 

 

2.2.3. A nova contextualização do IF Goiano: modelos de formação docente em disputa 
 

A lei nº 11892/08 instituiu a criação de dois Institutos Federais no estado de Goiás: O 

Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), este último 

mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio Verde e de Urutaí, 

e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres. Historicamente o IF Goiano não apresenta a 

                                                           
4
 Segundo dados extraídos da plataforma e-MEC (2016), existem 4 (quatro) cursos de Licenciatura em Ciências 

Agrícolas ofertados pelos IF: IFRS; IFES; IFMT e IF Catarinense. 
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formação de professores como principal atividade de ensino, pois é oriundo de antigas escolas 

Agrícolas, conforme apresentado no próprio Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI2009-2013) que relata a história do IF Goiano: 

O Campus Urutaí foi criado pela lei 1.923 de 28 de julho de 1953, com a 
denominação de Escola Agrícola de Urutaí-Go nas instalações da antiga 
Fazenda Modelo, oferecendo o Curso de Iniciação Agrícola e de Mestre 
Agrícola. O Decreto nº 53558 de 13/02/64 alterou a denominação de Escola 
para Ginásio Agrícola de Urutaí-Go. A partir de fevereiro de 1970, o 
estabelecimento recuperou suas condições de Ginásio Agrícola e, 
posteriormente, em 21/12/77, foi autorizado a funcionar com o Curso 
Técnico em Agropecuária em nível de 2º Grau, com a denominação de 
Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, conforme portaria n nº 32, de 
21/12/77. Em 1993, a então Escola Agrotécnica Federal de Urutaí-Go foi 
constituída sob a forma de Autarquia Federal.  O Campus Rio Verde, criado 
como Ginásio Agrícola de Rio Verde foi autorizado a funcionar, pelo 
Ministério da Agricultura, em 27 de abril de 1967. Em 25 de janeiro de 1968 
ficou criado o Colégio Agrícola de Rio Verde, passando a ministrar o curso 
Técnico Agrícola com habilitação em Agropecuária, em nível de Segundo 
Grau. Transformada em Autarquia Federal, subordinada ao Ministério da 
Educação, de 16 de novembro de 1993. Em 1997, a Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Verde implantou cursos técnicos em zootecnia, agricultura e 
agroindústria. (PDI do IF GOIANO -2009-2013, p.10) 
 

 Pelo fato de não haver no IF Goiano um perfil institucional de formação de 

professores, pode-se argumentar que esse instituto não apresenta o habitus de formação 

docente. Para Bourdieu (2002), o habitus é um esquema postural que considera a 

interiorização da exterioridade e o processo inverso como fator de estabelecimento da 

estrutura social e do comportamento do indivíduo. No caso em que a instituição possui 

identidade de formação tecnológica, consequentemente, a estruturação destes cursos pode 

apresentar problemas estruturais que podem comprometer a formação dos professores e gerar 

uma tendência a formar licenciandos com formação voltada para o campo científico e 

tecnológico sendo desconsiderados aspectos importantes da formação pedagógica. Ao tratar 

aspectos formativos em cursos de Licenciatura em Química, Alves e Mesquita (2015) 

discutem questões sobre a identidade docente em cursos com viés tecnológico:  

 
O campo é um universo em que estão inseridos os agentes e as instituições 
que produzem, reproduzem e difundem a arte a literatura ou a ciência. O 
campo da formação de professores apresenta elementos que diferem do 
campo científico e tecnológico, pois a identidade docente a ser constituída 
no contexto das licenciaturas em química precisa considerar aspectos 
formativos para além do conhecimento de conteúdo químico, tais como 
conhecimento pedagógico de conteúdo e o conhecimento curricular. 
(ALVES e MESQUITA, 2015) 
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Diante do habitus instituído no IF Goiano de formação técnica e tecnológica, é 

possível que o modelo de formação docente aplicado nos cursos de licenciaturas na instituição 

apresente uma maior aproximação com modelos de formação mais voltados para cursos 

tecnológicos. Em termos de modelos de formação docente, abordaremos basicamente dois dos 

modelos utilizados nos currículos de formação de professores no Brasil: a racionalidade 

técnica e a epistemologia da prática reflexiva.   

Segundo Schön (2000), “a racionalidade técnica é uma epistemologia da prática 

derivada da filosofia positivista” (p. 25), presente nas universidades modernas dedicadas a 

pesquisa. 

A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam 
problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados 
para propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas 
instrumentais claros, através da aplicação da teoria e das técnicas derivadas 
do conhecimento sistemático, de preferência científico. (SCHÖN, 2000, 
p.15) 
 

Embora este modelo não seja utilizado apenas na formação de professores, nas 

licenciaturas pautadas por essa racionalidade é comum a utilização de conceitos das ciências 

básicas para a resolução de questões educacionais, priorizando a formação científica do 

professor. Nesse viés, a partir do conhecimento científico e técnico é possível a resolução de 

problemas da prática da sala de aula. Diniz-Pereira (1996) aponta que este modelo ainda é 

bastante utilizado nos cursos de formação de professores e que tal modelo contribui para uma 

contínua visão sobre o professor como mero aplicador (aplicacionista) das teorias oriundas 

das pesquisas científicas. A concepção de professor aplicacionista contribui para a falta de 

reflexão do professor sobre suas ações na prática escolar, submetendo o professor aos 

conceitos científicos e “dogmáticos” distante da realidade das salas de aulas. Nessa 

perspectiva, os cursos de formação inicial de professores estão impregnados com concepções 

do método positivista de Ciência, o que contribui para a distorção da visão do próprio 

licenciando sobre a sua atividade profissional enquanto futuro educador, gerando expectativas 

que as atividades docentes possuam “receitas prontas e definidas” sobre o que é ser um bom 

professor. 

A formação de professores é uma atividade que não se trata de uma ciência exata e 

seus problemas não estão previamente definidos, pois um professor trabalha diariamente com 

diversas pessoas, que carregam em cada um, suas culturas, emoções, apresentando 
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diversidades, portanto principalmente o professor no seu exercício profissional sempre se 

depara com situações de incerteza e conflitos.  Porém, no modelo formativo calcado na 

racionalidade técnica a preparação do professor não é pautada na formação reflexiva capaz de 

transformar o profissional em autônomo de suas ações, consequentemente, este tipo de 

formação não direciona para a resolução de situações de conflitos na prática escolar e finda 

por preparar o professor na forma de adestramento para as salas de aulas, pois “[...] o 

professor é visto como um técnico, um especialista que aplica com rigor, na sua prática 

cotidiana, as regras que derivam do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico” 

(DINIZ-PEREIRA, 1999, p. 111-112).  

Argumentamos que nesse tipo de formação o preparo do professor é comprometido, 

pois interfere na formação autônoma e reflexiva sobre o trabalho docente por diversos 

aspectos, tais como considerar que a atividade de ensino é dissociada da atividade de 

pesquisa, pois a pesquisa está relacionada às questões do conhecimento científico específico 

das áreas das ciências naturais. Nessa lógica, os professores são considerados como “práticos” 

enquanto os pesquisadores são os “intelectuais” e responsáveis pela a produção dos 

conhecimentos a serem utilizados pelos “práticos”.  

Segundo Duarte et al. (2006, p.02), “no Ensino de Ciências talvez seja o ramo da 

educação como um todo que tem sofrido esta influência mais diretamente, dada a sua 

proximidade às ciências naturais”. Diante disso, os cursos de formação de professores de 

Química estão impregnados pelas dicotomias: bacharelado e licenciatura; pesquisa e ensino; 

teoria e prática, o que contribui para a concepção de professores como apenas executores 

práticos dos conhecimentos científicos. Para Diniz-Pereira (2014):   

De acordo com essa visão, a prática educacional é baseada na aplicação do 
conhecimento científico e questões educacionais são tratadas como 
problemas “técnicos” os quais podem ser resolvidos objetivamente por meio 
de procedimentos racionais da ciência. (DINIZ-PEREIRA, 2014, p.35) 
 

Na perspectiva de formação pela racionalidade técnica os currículos são fragmentados 

e pautados na dicotomia de teoria e prática no qual o licenciado após sua formação aplica as 

teorias científicas e educacionais em formas de “receitas” no seu ambiente de trabalho apenas 

após a aquisição dos conhecimentos das Ciências relevantes. Esse modelo de formação é 

também chamado “3+1”, pois no início da formação em licenciatura no país, os discentes 

cursavam três anos de disciplinas científicas e complementavam a formação com mais 1(um) 

ano de formação pedagógica. 
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 Tal modelo foi utilizado, principalmente, nas licenciaturas em Ciências no país e 

confirmou a tendência dos cursos pautados pela racionalidade técnica por bastante tempo. 

Nesse modelo de formação, a estruturação curricular considera que há uma separação dos 

conhecimentos científicos e dos conhecimentos da prática (LONGUINI e NARDI, 2003).  

É necessário salientar que dentro de muitas instituições sempre houve desinteresse 

pela formação de professores, seja por motivos acadêmicos, políticos ou até financeiros que 

contribuíram para uma estagnação dos modelos de formação de professores. Para Mindal e 

Guérios (2003), as relações de força nas instituições: 

[...] se estabeleceram ao longo da história das instituições de formação 
superior no Brasil. Tal situação acabou por valorizar de maneira desigual a 
pesquisa e o ensino, a pós-graduação comparada à graduação, o bacharelado 
em relação à licenciatura. Essa situação coloca desafios de solução complexa 
que, na formação de professores, se somaram à desvalorização geral que no 
Brasil sofre o profissional da área educacional, especialmente suas condições 
de vida e de trabalho. (MINDAL e GUÉRIOS, 2003, p.24) 
 

A inferência corrobora com os argumentos para uma baixa perspectiva da carreira 

docente nos próprios licenciandos, pois os conhecimentos práticos da atividade docente são 

tratados como secundários na própria formação. Segundo Allain (2008) há uma forte 

tendência entre os acadêmicos (licenciandos) em considerar de menor importância os saberes 

produzidos por professores em seus espaços de trabalho, por considerar esses conhecimentos 

pouco científicos, muito práticos, ou até fundamentados no senso-comum. 

Dentro da perspectiva da formação pela racionalidade técnica, Diniz-Pereira (2014) 

destaca três tipos de modelo de formação docentes:  

[...] o modelo de treinamento de habilidades comportamentais, no qual o 
objetivo é treinar professores para desenvolverem habilidades específicas e 
observáveis (AVALOS, 1991; TATTO, 1999); o modelo de transmissão, no 
qual conteúdo científico e/ou pedagógico é transmitido aos professores, 
geralmente ignorando as habilidades da prática de ensino (AVALOS, 1991); 
o modelo acadêmico tradicional, o qual assume que o conhecimento do 
conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para o ensino e que aspectos 
práticos do ensino podem ser aprendidos em serviço (ZEICHNER, 1983; 
LISTON e ZEICHNER, 1991; TABACINICK e ZEICHNER, 1991). 
(DINIZ-PEREIRA, 2014, p.36) 

 

É possível observar que a utilização desse modelo de formação não favorece a 

preparação de profissionais reflexivos, já que concebe a prática profissional para a resolução 

de problemas instrumentais baseados apenas no saber escolar (científico). Diante disso, Schön 
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(2000) aponta o modelo de formação pela epistemologia da pratica reflexiva que busca 

romper a formação pela racionalidade técnica, e nos cursos de licenciatura pode promover o 

rompimento do senso comum sobre a atividade docente permeada pela pedagogia tradicional, 

através de uma epistemologia prática profissional baseada no conhecimento da ação e na 

reflexão da ação. Nesse sentido, Longuini e Nardi (2003) explicitam sobre a formação de 

professores: 

[...] os professores que não pensam sobre sua prática são regidos por seu 
habitus, ou seja, por “esquemas de percepção e de ação que não estão total e 
constantemente sob o controle da consciência”. Buscar uma postura 
reflexiva para o professor é almejar que ele saia de seu habitus e, 
consequentemente, de seu modelo de docência do senso comum, construído 
durante sua vida escolar. (LONGUINI e NARDI, 2003, p.01) 

 

As ideias de Schön são oriundas dos estudos do filósofo John Dewey (1859-1952) que 

defendia um ensino pela prática reflexiva, em que o aluno seria capaz de desenvolver suas 

próprias habilidades para a resolução dos problemas da prática e explicita que:  

Ao estudante, não se pode ensinar o que ele precisa saber, mas se pode 
instruir. Ele tem que enxergar por si próprio e à sua maneira, as relações 
entre meios e métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais 
pode ver por ele e ele não poderá ver apenas ‘falando-se’ a ele, mesmo que o 
falar correto possa guiar seu olhar e ajuda-lo a ver o que ele precisa ver. 
(DEWEY apud SCHÖN, 2000, p.25) 
 

Schön (2000) apontou para uma crise de confiança no conhecimento e na educação 

profissional, pois os cursos de formação profissional pautados pela racionalidade técnica não 

preparavam os profissionais para zonas indeterminadas da prática, que ao “encontrar 

problemas singulares e incertos, as técnicas e teorias apenas oriundas dos modelos de 

formação da racionalidade técnica, não se faziam suficientes para resolução dos problemas” 

(SCHÖN, 2000, p.17).  

Embora o autor não tenha tratado especificamente dos cursos de formação de 

professores, nota-se uma necessidade de fazer com que o próprio licenciando compreenda que 

a preparação pedagógica é necessária tanto quanto as disciplinas dos conhecimentos 

científicos específicos das áreas do saber, presentes nos currículos dos cursos. Essa 

necessidade decorre do fato de que os conhecimentos científicos específicos em separado não 

encaminham  para as relações do exercício da profissão. Todavia a construção sobre as 
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necessidades inerentes à profissão docente deve partir dos formadores, contribuindo para a 

formação de futuros professores autônomos.  

Nesse sentido, o professor (profissional) ao se deparar com situações conflitantes em 

sua prática profissional, e que muitas não foram problematizadas nos cursos de formação, 

precisará mobilizar habilidades para a sua resolução e Schön (2000) denomina essas 

habilidades de “talento artístico”, que embora não possa ser ensinado pelo professor nos 

currículos de formação, o autor aponta para uma investigação de como as pessoas podem 

adquiri-las e sugere que os professores formadores podem contribuir na instrução para o 

desenvolvimento das habilidades pelos alunos.  

Partindo do pressuposto de que todos possuem um talento artístico, o autor propõe um 

ensino prático reflexivo, centrado no conhecimento na ação, reflexão da ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a reflexão na ação.  

O conhecimento na ação refere-se ao saber tácito, no qual advindo de experiências 

anteriores se transforma em ações de rotina, como andar de bicicleta, ou o próprio talento de 

ministrar uma boa aula e que pelo discurso não é possível transmitir seu conhecimento, pois 

está implícito no conhecimento da própria ação inteligente do ser humano. “Conhecer-na-ação 

é um processo tácito, que se coloca espontaneamente sem deliberação consciente e que 

funciona, proporcionando os resultados pretendidos, enquanto a situação estiver dentro dos 

limites do que aprendemos a tratar como normal” (SCHÖN, 2000, p.33). 

O exercício docente não deve ser visto como uma atividade contínua e linear, pois 

diante de várias incertezas que podem ser encontradas no âmbito da profissão, a resolução de 

problemas apenas por técnicas, não prepara o profissional para as zonas indeterminada da 

prática, pois não existe uma solução previamente definida para todos os problemas 

enfrentados. Assim como um médico diante de um paciente, com um conjunto de sintomas 

não encontrados na literatura médica, tem que possuir competências ”talento artístico” a partir 

de reflexões para encontrar um diagnóstico, o professor em sala de aula deve usar também de 

seu (talento artístico) para conduzir os conflitos da relação ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, o conhecimento é espontâneo e está implícito através da ação em situações de 

conflito é possível a produção da reflexão da ação.  

A reflexão sobre a ação é feita após o ato do conhecimento na ação com o intuito da 

compreensão se o próprio conhecimento tácito implicou em uma situação de conflito. Na 
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atividade docente seria a reflexão do professor sobre o próprio ato de ministrar a aula, após o 

seu término. 

  Schön (2000) ainda propõe a reflexão-na-ação, que é uma intervenção direta no 

momento da ação com vistas à resolução de uma problemática através de uma reflexão crítica 

da ação considerando que “na reflexão-na-ação, o repensar de algumas partes do nosso 

conhecer-na-ação leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o que 

fazemos na situação em questão e talvez em outras que possamos considerar semelhantes a 

ela” (SCHÖN, 2000, p34). 

A reflexão-na-ação pode ser compreendida como um processo de “improvisação 

reflexiva” e pode ser fundamental para a prática do professor, pois de forma crítica e reflexiva 

é possível a resolução de problemas da prática que não estão presentes nos livros científicos e 

tal “improvisação” permite ao professor se adequar em sua formação na prática.  

Nessa perspectiva, a epistemologia da prática reflexiva ainda permite ao professor se 

tornar um investigador de suas ações em busca de diferentes habilidades para a sua atuação, 

tendo como princípios ainda a reflexão sobre a reflexão-na-ação, que ocorre após a ação em 

que é possível analisar, descrever, julgar e propor estratégias futuras para a prática 

profissional (atuação docente).  

Considerando que a literatura aponta elementos característicos da racionalidade 

técnica nos cursos de licenciatura dos Institutos Federais (LIMA, 2014; ARANTES, 2013), 

torna-se importante investigar alguns aspectos formativos presentes nestes cursos, pois a 

discussão sobre o contexto dos novos formatos de licenciatura resultantes dos processos de 

expansão das redes federais pode contribuir para reflexões sobre os caminhos das políticas 

educacionais no país.  

Na presente pesquisa, o recorte feito para análise refere-se aos cursos de Licenciatura 

em Química ofertados pelo IF Goiano.  No IF Goiano, há atualmente campus desse instituto 

nas cidades de Ceres, Rio Verde, Urutaí, Iporá, Morrinhos, Campos Belos, Posse e Trindade, 

além de campus avançados em Ipameri, Catalão e Hidrolândia, a reitoria que está instalada na 

capital Goiânia.  

O IF Goiano oferta cursos técnicos na modalidade presencial, principalmente na área 

das ciências agrárias e também oferta cursos superiores presenciais de bacharelados e 

tecnológicos como: Agronomia, Zootecnia, Agronegócio, Análise e desenvolvimento de 
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sistemas, Sistemas para internet, Engenharias Ambiental, Civil e de Alimentos e saneamento 

Ambiental. 

  Após o ano de 2008, iniciou-se a oferta de cursos de Licenciatura na modalidade 

presencial como: Ciências biológicas nos campi de Ceres, Rio Verde e Urutaí, Licenciatura 

em Matemática em Urutaí, Licenciatura em Pedagogia em Morrinhos e Licenciatura em 

Química em Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Embora não apresente histórico na 

formação inicial de professores, a instituição iniciou a oferta de vagas nas licenciaturas, o que 

pode ter ocorrido sem as devidas reflexões sobre o perfil docente pretendido para as 

licenciaturas. A figura 2 demonstra a distribuição das licenciaturas no IF Goiano. 

Figura 2: Distribuição das Licenciaturas nos campi do IF Goiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.ifgoiano.edu.br 

 

A escolha pelas Licenciaturas em Química no IF Goiano como uma espécie de “carro 

chefe” para a criação das licenciaturas é pautada principalmente pela demanda de professores 

de Química, pois nesta área somente 13% (treze por cento) dos professores que atuam nesta 

disciplina na Educação básica possuem formação em licenciatura (RUIZ; RAMOS; HINGEL, 

2007), o que sugere que os professores que atuam na educação básica possuem formação em 
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outras áreas.  No estado de Goiás haviam apenas 147 professores com licenciatura em 

química atuando na Secretaria de Educação do Estado de Goiás no ano de 2007, e este 

quantitativo representava apenas 15% (quinze por cento) dos professores modulados na 

disciplina de Química (DAMASCENO et al, 2011). 

Outro fator que pode ter contribuído pela escolha das Licenciaturas em Química é pela 

já existência de um curso de Bacharelado/Licenciatura em Química em Rio Verde desde 2008 

e esta “suposta” experiência em já ofertar Licenciatura pode ter influenciado a criação dos 

cursos. Diante da suposta experiência em ofertar cursos na modalidade 

bacharelado/licenciatura, é possível que os cursos de licenciatura em Química tenham se 

pautado no curso mais antigo de Química na instituição, mesmo este apresentando defasagem 

em seu projeto pedagógico de curso ao ser constituído como bacharelado e licenciatura 

simultaneamente, modalidade que, após a publicação das DCN, não deveria ocorrer na forma 

integrada. O parecer CNE/CP 009/2001 explicita a necessidade de dissolução dos cursos de 

bacharelado e licenciatura: 

 

As questões a serem enfrentadas na formação são históricas. No caso da 
formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase 
está contida na formação nos conteúdos da área, onde o bacharelado surge 
como a opção natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma 
de licenciado. Neste sentido, nos cursos existentes, é a atuação do físico, do 
historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, sendo que a 
atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos 
muros da universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos 
conteúdos da “área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou 
que permitiria grande dose de improviso e auto formulação do “jeito de dar 
aula”. (BRASIL, 2001c, p.16) 
 

 Nesse contexto, a aproximação de licenciatura e bacharelado pode contribuir para a 

formação de professores de Ciências pela racionalidade técnica, presentes nos cursos de 

bacharelados e também nas Universidades. Marques (2010 apud MINDAL e GUÉRIOS, 

2013), observou em sua tese de doutorado sobre os cursos de formação de professores de 

química em instituições públicas do Nordeste: 

 
[...] que o perfil dos cursos de Licenciatura em Química das Instituições 
Públicas de Ensino Superior (IPES) da região Nordeste do Brasil apresenta 
segmentação entre as áreas de formação de conhecimento químico e 
pedagógico, e prevalece nesses modelos de curso e currículo, ainda, o 
modelo de formação de professor baseado na racionalidade técnica. O 
Estágio Supervisionado e a Prática como componentes curriculares nesses 
cursos foram as dimensões que apresentaram maiores incoerências durante o 
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processo de implementação das mudanças sugeridas pela 
legislação.(MINDAL e GUERIOS, 2013, p.27) 

 

  Várias instituições já passaram por adequações nos PPC dos cursos de 

Bacharelado/Licenciatura promovendo a dissolução dos cursos, fortalecendo a identidade 

própria das licenciaturas desde a resolução nº 1, CNE/CP de 18 de fevereiro de 2002. 

Segundo Gatti, (2011) em 2001 havia 279.356 matrículas em cursos de 

bacharelado/licenciatura e em 2009 o número reduziu para 214.028, tal inferência indica uma 

diminuição da oferta de cursos na modalidade integrada e uma busca pela consolidação das 

Licenciaturas.  

Atualmente ainda é possível verificar cursos de Bacharelados em Química travestidos 

de Licenciatura em Química, com matrizes e currículos de bacharelados apenas adaptados 

para atender as exigências da resolução de formação de professores, fato que, para Gatti 

(2011), favorece as discrepâncias entre os currículos efetivamente realizados nas licenciaturas 

e as orientações do MEC e do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a formação de 

professores.  

Os cursos de Licenciatura em Química no IF Goiano começaram a ser ofertados a 

partir do ano de 2011, com exceção do campus Rio Verde (2010), e o aligeiramento da 

criação destes cursos pode ter sofrido fortes influências da identidade institucional e dos 

docentes formadores bacharéis, haja vista que nos próprios concursos (Anexo A) para 

professores efetivos no IF Goiano não exige formação em licenciatura ou formação 

pedagógica como pré-requisito para atuar nas licenciaturas, contribuindo para a formação de 

professores com perfil para o viés científico em detrimento do educacional. Arantes (2013), 

aponta que a formação de professores nos cursos de licenciatura no IF Goiano aproximam-se 

mais da formação de um bacharel, do que propriamente de um licenciado.   

A partir de dados extraídos do sistema e-MEC no ano de 2016 (Figura 3), verificou-se 

que o curso de Licenciatura em Química é ofertado pelos IF em todos os Estados e no Distrito 

Federal, com exceção do Estado do Tocantins5, totalizando 85 cursos, sendo 81 na 

modalidade presencial e quatro a distância (nos estados de Maranhão, Mato Grosso, Pará e 

Roraima). É importante salientar que dos 85 cursos nos IF, 1 (um) curso encontra-se em 

processo de extinção (Acre) e outro está sob medida cautelar do MEC (Ceará). 

                                                           
5
 No Estado do Tocantins é ofertado o curso de Licenciatura em Ciências: Biologia, Física e Química. 



51 

 

 

 

 Nessa perspectiva, argumentamos que a falta de professores não é devido a 

quantidade de cursos oferecidos, mas sim a qualidade destes cursos e apenas a oferta de vagas 

nos cursos não garante a formação de mais professores para atuar na educação básica, já que 

os índices de evasão desses cursos são altos e que também o foco da formação inicial 

presentes dos cursos pode aproximar os licenciados das atividades de bacharelado ao longo da 

carreira, mesmo tendo a diplomação de licenciados.  

A questão não se limita a um aumento do número de professores formados em 

licenciatura, mas também perpassa por questões de como se configura uma licenciatura em 

uma instituição de educação profissional e tecnológica (LIMA, 2012). Salientamos que os 

cursos de Licenciatura em Química nos IF têm contribuído em índices numéricos da oferta de 

cursos e já representam 30,9% dos cursos em instituições públicas (Figura 4) e 22,5% do total 

de cursos de Licenciatura em Química (Figura 5).  

Figura 3: Distribuição das Licenciaturas em Química nos IF 

 
Fonte: O Pesquisador. 
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             Figura 4: Quantidade de cursos de Licenciaturas nas IES públicas 

 
Fonte: O Pesquisador. 
 
 
Figura 5: Distribuição dos cursos por dependência administrativa 

 
Fonte: O Pesquisador. 
 
No estado de Goiás foram criados mais cinco cursos de licenciatura em Química no 

IFG, totalizando 10 cursos de Licenciaturas em Química ofertadas somente nos IF em Goiás. 

Diante da falta de contexto histórico de formação de professores nos IF torna-se necessário 

refletir sobre que professor está sendo formado nestas instituições. 

 

2.3. Objetivos da pesquisa 
 

Diante da obrigatoriedade da oferta de expansão dos cursos de licenciaturas nos IF e o 

aligeiramento na elaboração e criação das licenciaturas de modo a atender a lei n° 11.892/08, 
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é necessário refletir sobre a possibilidade de construção de propostas pedagógicas que possam 

apresentar incoerências quanto ao perfil pretendido para a formação docente e as orientações 

legais que fundamentam a formação de professores para a educação básica.  

É importante compreender como se configura a formação de professores em 

instituições que não se estruturaram como ambiente de formação de professores ao longo de 

sua trajetória. Neste panorama, a pesquisa busca evidências sobre o processo formativo dos 

licenciandos e se esta formação é comprometida pela concepção inserida e arraigada nos 

membros docentes da instituição e da própria instituição sobre concepção positivista de 

formação profissional que preparam para atender as demandas apenas do mercado de 

trabalho.  

A partir desse questionamento, a pesquisa se propõe a fazer uma análise de cinco PPC 

dos cursos de licenciatura em Química do IF Goiano, visando identificar as principais 

tendências pedagógicas e epistemológicas em que os cursos estão fundamentados. Nesse 

sentido, as análises buscam, nas entrelinhas dos documentos, os pormenores que sustentam a 

concepção da formação docente no IF Goiano. As análises não buscam as palavras e frases 

nos discursos oficiais, mas também as concepções implícitas presentes nos PPC.  

A escolha pela análise das propostas dos PPC parte do pressuposto que os documentos 

expressam intencionalidades implícitas para seus egressos tais como: perfil profissional, 

concepção de pesquisa em educação, fundamentos epistemológicos e pedagógicos dos cursos. 

A investigação centrada no PPC decorre do fato de que este documento é balizador das 

propostas dos cursos. Segundo Mesquita e Soares (2009), “O PPC consiste em resultado de 

intervenções de várias vozes sobre uma estrutura que é preestabelecida como direcionadora 

das práticas escolares no contexto da formação superior” (p. 123).   

Salienta-se que embora os cursos pertençam a uma mesma instituição, o IF Goiano, é 

possível que posturas adotadas para cada curso em diferentes campi se configurem de forma 

diversa sobre a formação dos licenciados. Nesse sentido, Mesquita e Soares (2009) discorrem 

ainda que: 

Decorre dessa diversidade de ideias em contextos e espaços também 
diversos o fato de que, apesar de haver uma semelhança entre os tópicos 
contemplados na elaboração de um PPC, as instituições apresentam projetos 
diferenciados, pois são elaborados por sujeitos históricos inseridos em 
situações que propiciam o uso de discursos carregados de interpretações 
idiossincráticas que configuram novos sentidos a outros já existentes. 
(MESQUITA e SOARES, 2009, p.123) 
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 Além da utilização dos PPC como objeto de pesquisa, utilizamos de questionários 

que foram construídos com o intuito de compreensão das possíveis interferências na formação 

dos licenciandos a partir da concepção institucional e dos docentes formadores.  

Nesse momento pós-transição das licenciaturas após as DCN-2002, em que houve a 

distinção dos cursos de bacharelados e licenciaturas, é necessário analisar como se estruturam 

as licenciaturas nos IF, pois é possível que os próprios cursos ainda se configurem de forma 

bacharelesca no âmbito do IF Goiano diante de muitos fatores que podem influenciar o 

contexto dos cursos. Dentre esses fatores, podem ser citados: a falta de professores 

formadores da área específica de Ensino/educação em Química e o próprio histórico de 

formação nas instituições tecnológicas, pois se pode ser evidenciado que estes apresentem um 

maior enfoque de preparação profissional para a atuação do bacharel.  

Ainda que os PPC sigam as orientações legais da Resolução CNE/CP n° 02 de 19 de 

fevereiro de 2002, ao definir a carga horária dos componentes comuns para as licenciaturas, 

apenas esta integralização não garante a formação do professor de qualidade, pois se torna 

possível que os cursos apresentem as exigências legais, porém os desdobramentos dos cursos 

podem não ser direcionados para a formação do professor. As análises possibilitam identificar 

quais as tendências no modelo de formação docente que estruturam as propostas pedagógicas 

desses cursos. Além das informações nos PPC, as respostas dos alunos aos questionários 

permitem um entrelace das concepções nos PPC e o que é compreendido pelos licenciandos, 

pois ao “ouvirmos as vozes” dos alunos é possível relacionar certos aspectos da identidade 

pretendida e da identidade instituída no âmbito dos cursos de licenciatura em Química 

ofertados no IF Goiano.  

 No capítulo seguinte será apresentada a metodologia utilizada para fazer as análises 

dos PPC dos cursos de licenciatura em Química e dos questionários respondidos pelos 

licenciandos em química, pois partimos do pressuposto que os PPC delineiam as principais 

ideias e direcionamentos de formação, tornando pertinente analisar como se configura a 

estrutura de construção dos PPC e como estes podem interferir na formação dos futuros 

professores.  
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

 A opção metodológica nesse estudo se estrutura na abordagem qualitativa. Embora 

os métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa não se contraponham, apenas são 

diferentes quanto ao enfoque e à forma, optamos pela metodologia qualitativa por 

entendermos que se distancia da compreensão dos fenômenos naturais adotados no método 

oriundo do positivismo, no qual o papel da Ciência é apenas descrevê-los. Em nossa visão, 

pesquisa se faz com a compreensão e discussões dos fenômenos sociais. Ens; Ploharski; 

Salles (2001) descrevem o surgimento da abordagem qualitativa nas pesquisas em educação 

como: 

 

[...] tentativa de superar algumas deficiências e limitações sentidas nas 
pesquisas até então desenvolvidas, principalmente na área da educação. Os 
resultados das investigações não traziam possíveis soluções aos problemas 
emergentes da situação educacional brasileira. Os tipos de levantamento que 
se faziam não ajudavam a compreender a trama intrincada na formulação de 
políticas no interior da escola, de uma sala de aula, das relações professor-
aluno, da situação da avaliação na escola, e, muito mais. (ENS; 
PLOHARSKI e SALLES, 2001,p.07) 

 

  Nessa perspectiva, Ludke e André (1986) destacam algumas características da 

pesquisa qualitativa tais como:  

 

fonte principal de dados (ambiente natural), sendo o pesquisador o principal 
instrumento da pesquisa; os dados coletados são predominantemente 
descritivos; menor preocupação com o produto e maior em relação ao 
processo; torna-se fonte de atenção do pesquisador o “significado” que as 
pessoas dão as coisas e a sua vida e o enfoque indutivo. (LUDKE e ANDRÉ, 
1986) 
 

 Nesse sentido ao utilizar a abordagem qualitativa, o pesquisador se assume como 

parte integrante da pesquisa ao utilizar de seus sentidos adquiridos durante a pesquisa para 

expressar a realidade em questão. 

3.1. Caracterização do método 
  

Esta pesquisa se estrutura a partir da metodologia Análise Textual Discursiva (ATD), 

proposta por Moraes e Galiazzi (2013), dos Projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura 

em Química do IF Goiano. Além dos PPC, utilizamos as “vozes” dos licenciandos em 
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química dos cinco campi a partir dos questionários construídos nesta pesquisa, com o intuito 

de compreender as possíveis interferências dos PPC na formação docente dos futuros 

professores. Ao optarmos pela ATD, entendemos que os PPC do IF Goiano representam um 

recorte da formação dos professores de química ocorrida nos diferentes cursos de formação 

inicial de professores nos diversos IF. 

A Análise Textual Discursiva (ATD) pode ser compreendida como: 

[...] um processo auto-organizado de construção de compreensão em que 
novos entendimentos emergem de uma sequencia recursiva de três 
componentes: desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; 
estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o 
captar do novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e 
validada. Esse processo em seu todo pode ser comparado com uma 
tempestade de luz. O processo analítico consiste em criar as condições de 
formação dessa tempestade em que, emergindo do meio caótico e 
desordenado, formam-se flashes fugazes de raios de luz iluminando os 
fenômenos investigados, que possibilitam, por meio de um esforço de 
comunicação intenso, expressar novas compreensões atingidas ao longo da 
análise. (MORAES e GALIAZZI, 2003, p.209) 

 

Embora a metodologia seja basicamente definida em três componentes fundamentadas 

na unitarização, categorização e a captação do novo emergente, Moraes (2003), propõe a 

organização do método ATD a partir dos seguintes aspectos: 1- A desmontagem dos textos         

(unitarização) que implica em examinar os materiais de modo a obter unidades semelhantes; 

2- A categorização que consiste em estabelecer as relações entre as unidades obtidas na 

unitarização; 3 – Captação do novo emergente, que é uma emergência de uma compreensão 

renovada do todo, obtido nas etapas anteriores. 

 
 Nessa metodologia, os objetos de pesquisa são denominados corpus e são 

constituídos por produções textuais que podem ser produzidos para pesquisa ou através de 

documentos previamente existentes: No primeiro grupo, os textos construídos podem originar 

através de transcrições de entrevistas, registros de observação, depoimentos, assim como 

diários de anotações diversos, enquanto no segundo grupo caracteriza-se por documentos com 

uma variedade de opções. 

 Nesse estudo constituímos como corpus da pesquisa os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC) das cinco Licenciaturas em Química no Instituto Federal Goiano de modo a 

compreender quais as concepções implícitas sobre a formação de professores presentes nestes 

documentos a partir da visão do pesquisador e seus referenciais teóricos e também utilizamos 
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as “vozes” dos alunos obtidas em questionários para buscar a compreensão dos caminhos 

percorridos pelas Licenciaturas em Química no IF Goiano. 

 O processo de unitarização que é a desmontagem dos textos requer do pesquisador, 

uma análise nos textos com o intuito de observar pormenores que uma leitura desprovida de 

intenção não poderia interpretar, pois todo texto “possibilita uma multiplicidade de leituras, 

leituras essas tanto em função das intenções dos autores como dos referenciais teóricos dos 

leitores e dos campos semânticos em que se inserem” (MORAES, 2003, p.192). 

Diferentemente de uma leitura em que se faz de um jornal, revista ou até mesmo de um livro 

em que as interpretações podem ser facilmente compartilhadas, ou seja, são explícitas, nesse 

tipo de pesquisa é necessária uma leitura latente, que se constitui como uma interpretação 

mais aprofundada do corpus da pesquisa. Para Moraes e Galiazzi, (2013):  

 

É importante salientar que o processo de unitarização não necessita prender-
se ao que já está expresso nos textos num sentido mais explícito. Podem ser 
construídas unidades que se afastam mais do imediatamente do expresso, 
correspondendo a interpretações do pesquisador que atingem sentidos 
implícitos dos textos. (MORAES E GALIAZZI, 2013, p. 20) 

  

Durante o desenvolvimento da ATD, no processo de unitarização, nos textos dos PPC 

analisados, trechos eram destacados de forma a identificar unidades semelhantes de análise a 

partir de categorias determinadas a priori e que pudessem ser utilizadas posteriormente, 

conforme as figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: perspectivas de 
trabalho a partir do perfil profissional pretendido. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: modelo de for 
 
 
 
 
Fonte: PPC 4 
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Figura 7: A concepção da atividade docente 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PPC 2 
 

A etapa de categorização consiste em reunir elementos em sua semelhança e podem 

ser produzidas de duas formas diferentes: A produção de categorias pode ser a priori ou 

categorias emergentes. Na primeira forma, também denominado de método dedutivo, as 

categorias podem ser determinadas até antes do processo de unitarização e depende do 

objetivo da pesquisa e dos referenciais teóricos do pesquisador, já as categorias emergentes 

(método indutivo) são construídas ao longo do desenvolvimento da pesquisa a partir das 

reflexões criadas após a leitura do corpus.  

Os dois processos de categorização também podem se combinar durante a pesquisa e, 

a partir de categorias a priori , o pesquisador se encaminha no sentido construções de novas 

categorias (categorias emergentes). As categorias de análise que serão discutidas estão 

apresentadas no Quadro 3. Estabelecemos para esta pesquisa duas categorias de análise 

determinadas a priori, e a partir da impregnação com o corpus da pesquisa, emergiram 

subcategorias de análises. 

Quadro 3. Categorias de análises a priori 

Categorias de 

análise 
Foco Subcategorias de análise 

Perfil profissional  Quais os aspectos presentes nos PPC 

que caracterizam o perfil 

profissional a ser formado na 

instituição?  
 
Quais as perspectivas que 

caracterizam o perfil pretendido 

pelos alunos da licenciatura 

- A Educação Ambiental 
-A dimensão das cargas 

horárias do curso e o perfil dos 

formadores. 
- Perspectivas profissionais dos 

licenciandos 
- Concepções de pesquisas

pelos licenciandos. 
A concepção da 

atividade docente  
Quais as concepções da atividade 

docente que permeiam a 

estruturação dos textos das propostas 

- As práticas como 

componentes curriculares

(PCC) 
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 pedagógicas dos cursos e quais as 
implicações na formação da 
identidade docente dos 
licenciandos? 

 
- A pesquisa educacional e os 
trabalhos de curso (TC) 

Fonte: O Pesquisador. 

 

Durante a etapa de categorização foi necessária a impregnação do pesquisador com o 

corpus de análise, pois novas compreensões emergiram sobre o fenômeno investigado no 

sentido da construção de um metatexto em que o pesquisador assumiu-se como autor a partir 

das hipóteses e dos referenciais teóricos que os sustentavam. Nesse sentido, “o metatexto 

constitui um conjunto de argumentos descritivo-interpretativos capazes de expressar a 

compreensão atingida pelo pesquisador em relação ao fenômeno pesquisado, sempre a partir 

do corpus de análise” (MORAES, 2013, p.202). 

 

3.2. Caracterização dos objetos da pesquisa 
 

Os Projetos pedagógicos de cursos são documentos que passaram a ser exigidos nas 

instituições de ensino (básica ou superior) após a LDBEN-1996(Art. 12º, 13º e 14º) e estes 

devem apresentar as propostas pedagógicas definidas e adotadas por cada instituição a partir 

da elaboração de toda comunidade escolar e comunidade externa. Inicialmente as propostas 

pedagógicas apresentavam a denominação de projetos políticos pedagógicos (PPP) e, 

posteriormente, foi alterado o nome para projeto pedagógico de curso (PPC). Mesquita (2010) 

aponta que a mudança na nomeação se caracterizou por:   

 
[...] mais uma tentativa de orientar os problemas e suas possíveis soluções 
para fora do contexto político das universidades, pois o fato de se retirar a 
palavra político do título de um documento deveras importante na 
construção da identidade de um curso ou instituição, pode ser interpretado 
como uma mudança de foco no documento em questão. Lembramos ainda 
que, de forma isolada, o contexto político não responde satisfatoriamente aos 
questionamentos que surgem a respeito da instituição de ensino, porém, é 
fundamental quando se constitui como parte intrínseca dos eixos norteadores 
do processo de construção da identidade de uma estrutura estabelecida, no 
caso, a instituição de educação superior. (MESQUITA, 2010, p.19) 

 

 Nessa perspectiva os PPC são documentos que representam as concepções dos 

agentes participantes e da instituição diante de múltiplas intencionalidades de cada curso e o 

perfil profissional a ser pretendido na instituição diante da visão de mundo, educação e 
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sociedade dos agentes participantes da comunidade acadêmica. Nesse sentido Veiga (2014) 

sinaliza que: 

O projeto é uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do 
posicionamento a respeito da sociedade, da educação, do homem. É uma 
proposta de ação político-educacional [...] a fim de garantir uma visão global 
e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o 
exercício da cidadania, a formação profissional e o pleno desenvolvimento 
pessoal. (VEIGA, 2014, p.16) 

 

A autora ainda define “projeto”, seja ele, pedagógico, acadêmico ou institucional, 

como “lançar adiante” ou “lançar na direção do possível” como uma sinfonia inacabada que 

ao longo de várias reflexões possibilita um novo direcionamento no sentido da promoção de 

novas concepções de acordo com o desenvolvimento dos cursos ou da instituição sobre a 

formação profissional. Diante disso, apontamos que o processo de construção do PPC pode 

contribuir para a maturação e consolidação dos cursos de licenciatura a partir de seus agentes 

e pode promover rupturas com modelos de formação impregnados nos cursos de licenciatura 

em ciências pautados apenas no enfoque do conhecimento científico, pois o processo de 

construção ou reformulação  pode ser um momento propício aos embates que permeiam a 

formação de professores. 

 A construção dos PPC se torna mais efetiva, a partir do envolvimento de todos os 

agentes envolvidos com a formação dos professores, pois os documentos apresentam os 

desejos e aspirações implícitos e explícitos de cada integrante, caso o envolvimento dos 

integrantes não ocorra, os PPC tornam-se apenas documentos formais para fins reguladores de 

leis. Nesse estudo, optamos por nos atentarmos para os princípios epistemológicos e 

pedagógicos implícitos nos documentos e que devem caracterizar a formação de professores 

em cursos instituídos dentro dos Institutos Federais. Mesquita (2010) discorre sobre a 

utilização dos PPC como objeto de pesquisa ao inferir que a partir destes é possível: 

[...] traçar um perfil do profissional a ser formado naquela instituição ao se 
inquirir sobre quais os saberes ele, o profissional, deve dominar, qual a 
postura epistemológica trabalhada na sua formação e como se chega à 
concretização das transformações propostas no processo formativo. Estas 
perguntas analisadas e respondidas no contexto das situações de construção, 
efetivação e avaliação do PPC podem contribuir para o debate crítico sobre 
os direcionamentos da educação nacional, pois possibilitam a compreensão 
sobre qual é a identidade pretendida para o profissional a ser formado na 
instituição. (MESQUITA, 2010, p.20) 
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Nesta pesquisa, as análises dos PPC são relacionadas a cursos de Licenciatura em 

Química que, embora ofertados pela mesma instituição (IF), estão situados em espaços 

diferentes caracterizados por proximidade regionais e contextos semelhantes, porém, os PPC 

não são idênticos em suas construções, pois os agentes atuantes na construção dos projetos 

possuem itinerários de vida diferentes e também possuem concepções e interpretações da 

Ciência e Educação de acordo com o que foi vivido e transmitido durante suas carreiras 

profissionais. 

 O corpus da presente investigação é constituído por cinco PPC de cursos de 

licenciatura em Química do IF Goiano. Os campi referentes a essas licenciaturas são: Ceres, 

Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Conforme as normas do comitê de ética e pesquisa, não 

identificamos os nomes das instituições nas análises e discussões realizadas e os documentos 

serão discutidos a partir da numeração de 1 a 5. 

Além dos PPC, foram analisados questionários aplicados aos alunos dos últimos 

períodos do curso de Licenciatura em Química dos campi do IF Goiano. O questionário 

buscou identificar as perspectivas destes estudantes em relação ao curso, compreendendo 

neste âmbito as perspectivas profissionais deles após a conclusão do curso, bem como 

algumas concepções sobre elementos formativos de pesquisas. O questionário encontra-se no 

apêndice A e foram aplicados 62 ( sessenta e dois) questionários ao todo.  

O envolvimento com os objetos de pesquisa também nos levou a utilizar outras 

metodologias de análise ao longo da construção da dissertação, com o intuito de compreender 

alguns resultados obtidos. Além da ATD dos PPC e dos questionários dos licenciandos, foi 

feito um levantamento na plataforma lattes sobre a formação inicial e complementar dos 

professores da equipe de elaboração de cada PPC. Através deste levantamento, 

compreendemos que é possível analisar quais as concepções de pesquisa e formação docente 

por parte da equipe de elaboração, além de fazer um diagnóstico do enfoque dado pelos 

docentes, de acordo com sua área de atuação. 

Outro recurso utilizado, foi a construção da nuvem de termos obtida a partir dos 

questionários. A nuvem de termos permite a construção de termos mais utilizados pelos 

licenciandos nas respostas sobre as concepções de pesquisa e perspectivas profissionais. Para 

a construção da nuvem, foi utilizado um software denominado “wordle” em que. ao 

transcrever as respostas e textos obtidos nos questionários, as palavras com maior 
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periodicidade aparecem com maior sobressalência. Para Kern et al (2010) o software wordle 

é: 

[...] um aplicativo na web autodefinido como “um brinquedo para gerar 
‘nuvens de palavras’” (FEINBERG, 2009) em arranjo gráfico em duas 
dimensões. O tamanho de cada palavra tem relação com a frequência no 
texto e há opções variadas de tipo (fonte), direção do texto e cores. Palavras 
comuns (stopwords) como artigos e algumas preposições são eliminadas, 
porém em apenas uma língua (mas é possível eliminar manualmente outras 
stopwords ou quaisquer termos que se desejar).( KERN et al, 2010, p.3) 

 

A figura 8 ilustra uma nuvem de termos elaborada por Kern et al (2010) a partir dos 

registros curriculares de docentes de um programa de pós-graduação interdisciplinar. 

 

Figura 8 – Representação de uma nuvem de termos 

 

Fonte: Kern et al (2010)  
  

 No capítulo seguinte serão apresentadas as discussões e análises referentes à 

categoria do perfil profissional inserido no PPC bem como o perfil profissional descrito por 

26 (vinte e seis) licenciandos de um campus do IF Goiano.        
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4. CAMINHOS ENTRE O PERFIL PROFISSIONAL PRETENDIDO E O  
INSTITUÍDO NO IF GOIANO   
 

Este capítulo busca fazer uma análise do perfil profissional pretendido nos PPC dos 

cursos de licenciatura em química do IF Goiano por meio da ATD e, posteriormente, analisar 

as possíveis interferências do perfil pretendido nos documentos sobre o perfil instituído de 

formação diante das “vozes” dos alunos de um campus do IF Goiano. A percepção sobre o 

perfil instituído foi obtida a partir de 26 questionários respondidos por licenciandos em 

Química, que expressaram nas respostas suas perspectivas profissionais após a conclusão do 

curso de licenciatura e suas concepções sobre pesquisas. Nesse sentido, a partir das 

concepções dos licenciandos sobre as atividades de pesquisa, torna-se possível compreender 

quais os caminhos que permearam a formação dos licenciandos, seja pela racionalidade 

técnica ou pela epistemologia da prática reflexiva.   

 

4.1. O perfil profissional pretendido nos PPC do IF Goiano 
 

 Nesta etapa da pesquisa, utilizando a ATD como metodologia, buscamos nos cinco 

PPC dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano, alguns elementos que expressam o 

perfil profissional pretendido pela instituição, pois diante da rápida expansão dos cursos nesta 

instituição, que não se consolidou ao longo de sua trajetória como formadora de professores, é 

possível que o itinerário da construção dos PPC seja fundamentado na formação de Químicos 

ao invés de professores, pois o habitus técnico e tecnológico de formação no IF Goiano pode 

provocar uma descaracterização das licenciaturas com a produção de ensino, pesquisa e 

extensão voltada às atividades técnicas do Químico. Concordamos com Echeverría; Benite; 

Soares (2010) que apontam que mesmo após as DCN e a nova estruturação dos currículos das 

licenciaturas “por si só não romperá com a visão simplista do ato de ensinar e com o 

racionalismo técnico que caracteriza grande parte dos cursos de formação docente. ”(p. 27)  

 Nesta etapa da pesquisa esmiuçamos os documentos com o intuito de investigar nas 

entrelinhas dos projetos, elementos que possam aproximar a formação dos licenciados no 

sentido de formação técnica em detrimento da formação pedagógica do professor. Partimos do 

pressuposto que embora os cursos sejam de licenciatura, é possível que a formação com vistas 

à formação de um professor para atuar na educação básica não seja prioridade de formação no 
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IF Goiano, pois a problemática de formação tende a acentuar nos IF, embora também seja 

presente em outras instituições com histórico de formação. Nesse sentido, Maldaner (2000) 

explicita que nos cursos de Química é comum a falta compromisso social e pessoal na maioria 

das universidades brasileiras.  

A seguir serão apresentados e discutidos, a partir de referenciais teóricos, os resultados 

que se referem à análise do perfil profissional pretendido, através de elementos constituintes 

nos PPC dos cursos de Licenciatura em Química no IF Goiano. 

O parecer Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior CNE/CES 

n°1303/2001 definiu o perfil pretendido para os egressos de Licenciatura em Química e ainda 

direcionou para um conjunto de habilidades e competências que o licenciado deve ter com 

relação à: formação pessoal; busca de informação e à comunicação e expressão; compreensão 

da química; ao ensino de química e à profissão. Considerando a formação do licenciado em 

Química, este deve ter: 

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 na educação fundamental e média. (BRASIL, 
2001e, p.04) 
 

 Nessa perspectiva, a formação do docente químico perpassa pelos conhecimentos 

químicos, preparação pedagógica e prática adequada com direcionamento interdisciplinar de 

modo a preparar o educador para as diversas zonas de incerteza da prática descritas por Schön 

(2000) no sentido de promover o rompimento da dicotomia teoria e prática. A nova 

articulação da teoria e prática, de forma a se integrarem e complementarem, definida nas 

DCN, se configura como uma forma de buscar a integração dos conhecimentos científicos 

com os conhecimentos pedagógicos, que não se resumem às práticas de laboratórios e sim 

uma prática crítica e reflexiva do professor em seu exercício profissional. Segundo 

Kasseboehmer e Pereira (2008, p.694) essa nova “concepção atribuída a essas atividades 

conduz a uma interação mútua em que uma fornece subsídios à outra com a finalidade de 

promover a aprendizagem da atuação docente pelos licenciandos”.  

 Apesar dos discursos oficiais apontarem para a formação de um profissional a ser 

formado considerando-se os conceitos de habilidades e competências para a vida, o contexto 

atual apresenta divergências quanto aos novos rumos da formação docente. Ainda é muito 



65 

 

 

 

presente nos cursos de formação a presença de polos contrários que disputam entre si e 

defendem suas concepções sem buscar uma terceira via conciliatória: 

O primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos, acadêmicos, 
desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da formação. 
Existe uma visão aplicacionista das teorias. O segundo polo, supervaloriza o 
fazer pedagógico, desprezando a dimensão teórica dos conhecimentos como 
instrumento de seleção e análise contextual das práticas. (BRASIL, 2001c, p. 
32) 
 

Partimos do pressuposto que os dois polos citados não satisfazem a necessidade de 

formação do professor. Utilizando das ideias de Schön (2000) sobre o processo de formação e 

a importância da atuação dos docentes em qualquer curso de graduação, compreendemos que 

a formação do professor precisa ser constituída pela epistemologia da prática reflexiva. Ao 

fazer uma discussão considerando as relações entre os saberes necessários no contexto das 

licenciaturas em Química, Mesquita; Cardoso; Soares (2013) sinalizam que “esta formação 

implica em concepções que procuram levar em conta a complexidade da ação docente, 

buscando um estreitamento entre os saberes vindos da academia e aqueles provenientes da 

vivência dos professores em serviço” (p. 198). 

É importante considerar que, ao definir o perfil profissional para determinado curso, a 

equipe que elabora o PPC precisa estabelecer qual o perfil pretendido, a partir das concepções 

sobre as perspectivas de atuação do futuro profissional, de acordo com os documentos 

balizadores para tal contexto. Sobre a elaboração dos currículos dos cursos de Licenciatura 

em Química o parecer CNE/CES n°1303/2001 esclarece que: 

as diretrizes curriculares devem propiciar às instituições a elaboração de 
currículos próprios adequados à formação de cidadãos e profissionais 
capazes de transformar a aprendizagem em processo contínuo, de maneira a 
incorporar, reestruturar e criar novos conhecimentos; é preciso que tais 
profissionais saibam romper continuamente os limites do "já-dito", do "já-
conhecido", respondendo com criatividade e eficácia aos desafios que o 
mundo lhes coloca. Mas para que esses novos currículos, montados sobre 
este novo paradigma educacional, sejam eficazes, há que haver, igualmente, 
uma mudança de postura institucional e um novo envolvimento do corpo 
docente e dos estudantes. Já não se pode aceitar o ensino seccionado, 
departamentalizado, no qual disciplinas e professores se desconhecem entre 
si. As atividades curriculares dependerão da ação participativa, consciente e 
em constante avaliação de todo o corpo docente. A qualificação científica 
tornar-se-á 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. As 
instituições precisam compreender e avaliar seu papel social; precisam 
redefinir e divulgar seu projeto pedagógico. (BRASIL, 2001e, p.02) 
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 As análises feitas não se limitaram a identificar apenas as concepções explícitas do 

perfil do egresso descrito nos PPC, mas buscaram identificar elementos implícitos que 

caracterizam o perfil profissional a ser formado nos cursos de Licenciatura em Química do IF 

Goiano diante do histórico em preparação de mão de obra voltada para o mercado de trabalho 

e da formação pela racionalidade técnica nos IF. Buscamos compreender em quais 

concepções os licenciados em Química no IF Goiano estão sendo preparados, se a formação é 

direcionada para a formação do professor reflexivo de sua prática ou se a formação nas 

licenciaturas se configura como bacharelado pelo viés positivista.  

Para Arantes (2013), os cursos de formação de professores no IF Goiano apresentam 

uma estrutura com características de bacharelado, disfarçando-se de licenciatura, pois passa 

por uma perspectiva da própria  cultura tecnológica que está inserida no IF Goiano. Para 

Maldaner (2000) há um consenso de que os cursos de formação de professores no Brasil não 

conseguem responder as necessidades em nenhum nível de ensino, e considerando o histórico 

institucional do IF Goiano, é possível que haja uma tendência na formação de professores pela 

racionalidade técnica e que diante disso questiona-se, a formação do professor é direcionada 

para a área de atuação de um bacharel em química com atribuições de um licenciado? 

O emergir das análises permitiu identificar que o perfil profissional definido nos PPC 

tende a atender as demandas do profissional do bacharel em Química e não as do professor de 

química da educação básica. O recorte de determinados tópicos presentes no PPC como o 

perfil profissional do egresso, áreas de atuação, objetivos gerais e específicos, pode apresentar 

conflitos em termos de não identificação ou falta de clareza sobre qual curso está em foco. 

Uma licenciatura ou um bacharelado? É importante salientar que o propósito não é 

quantificar/qualificar qual modalidade é melhor para o IF Goiano, nosso propósito é fazer 

uma análise dos PPC e do perfil pretendido para os cursos de Licenciatura em Química no IF 

Goiano. Nessa perspectiva, ao analisar o objetivo Geral do curso presente no PPC 4, 

verificamos que o perfil a ser formado apresenta conflitos de identidade:  

O curso de Química tem como objetivo formar Químicos, educadores e 
pesquisadores comprometidos com a realidade de seu tempo, a fim de 
atuarem em prol de uma sociedade consciente, justa e democrática. (PPC 4, 
2010, p.10) (Grifo nosso) 
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 A construção dos textos exprime as vozes dos autores e que consequentemente 

revelam suas emoções e intenções. Ao definir o objetivo geral do curso como prioritariamente 

a formação de um Químico e não de um professor, o documento sugere que a formação nesse 

campus é direcionada para a atuação profissional em laboratórios e indústrias, interferindo na 

formação do professor, pois quando a preparação pedagógica não é tratada com prioridade 

nos cursos de formação, possivelmente os egressos não decidirão pela docência como 

principal atividade profissional. O cenário de formação de um “Químico” configura-se para a 

preparação do profissional a partir do conhecimento especializado e, na visão de Maldaner 

(2000), estes profissionais não conseguem atender as demandas da sociedade no contexto 

educacional havendo diferenças no próprio perfil destes profissionais, pois para ser professor 

de química não basta apenas os conhecimentos referentes aos conteúdos químicos já que, 

além destes, o professor possui a função educativa e social em prol de uma sociedade mais 

apta a compreender a química e suas contribuições. 

  Após as DCN, estabeleceu-se a separação dos cursos de bacharelado e licenciatura 

na modalidade integrada, de modo a distinguir as atividades de um bacharel e as do 

licenciado, nessa perspectiva, tal fato contribuiu para o fortalecimento da visão docente nos 

cursos de licenciatura, consequentemente, contribuindo para a construção da identidade 

docente. No parecer CNE/CP n° 09/2001 sobre as DCN, destaca-se uma nova caracterização 

dos cursos de licenciatura: 

[...] a Licenciatura ganhou como determina a nova legislação, terminalidade 
e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um 
projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da 
Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga 
formação de professores que ficou caracterizada como modelo “3+1”. 
(BRASIL, 2001c, p.06) 
 

Nesse sentido, a partir da nova caracterização dos currículos das licenciaturas, o foco 

da formação passou a ser a formação para a sala de aula na educação básica. Contudo, 

contrariando as recomendações das DCN, ainda no PPC 4, a atuação profissional do 

licenciando apresenta  um maior enfoque às atividades do bacharel em química: 

 

O campo de atuação do Químico é muito amplo e diversificado. O Químico 
atua tanto na indústria Química como em Instituições de Ensino e de 
Pesquisa, em Empresas ou Órgãos Governamentais que mantenham 
laboratório de controle químico. 
O exercício da profissão de Químico compreende: 
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• A fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus 
de pureza; 

• A análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos da 
especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa 
matéria, direção e responsabilidade de laboratórios ou departamentos 
químicos, de indústrias ou empresas comerciais; 

• O Magistério, de acordo com a legislação vigente. (PPC 4, 2010, p.14) 
(Grifo nosso) 

 
Verifica-se que a preparação do professor para a atuação na educação básica é tratada 

como o último campo de atuação do licenciando, colaborando para o entendimento que a 

construção do PPC 4 se constituiu a partir da atuação de professores formadores bacharéis em 

Química, que supervalorizam o conhecimento químico e compreendem a docência como 

apenas uma habilitação do Químico. Maldaner (2000) aponta que essa visão da sobreposição 

do conhecimento científico promove uma desqualificação na formação pedagógica do 

professor, porque a tarefa de ensinar ainda é considerada fácil e que qualquer um pode 

executar.  

Nesse sentido, evidencia-se que mesmo após a promulgação das DCN, o curso de 

licenciatura do IF Goiano do campus 4, ainda se constitui como um apêndice do curso de 

bacharelado e tal perspectiva pode possuir relações com o próprio perfil institucional do IF 

Goiano. Este tipo de formação, de um docente na perspectiva técnica, contraria as orientações 

do parecer CNE/CP n° 09/2001 que retrata sobre as propostas dos cursos de licenciaturas: 

 

A proposta pedagógica e a organização institucional de um curso de 
formação de professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a 
segunda tem, ou deveria ter, como função, dar condições à primeira. Na 
prática, o que temos assistido mais comumente é a organização institucional 
determinando a organização curricular, quando deveria ser exatamente o 
contrário, também, porque ela própria tem papel formador. Isso certamente 
ocorre,  como acima mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam 
como anexos do curso de bacharelado, o que impede a construção de um 
curso com identidade própria. (BRASIL, 2001c, p.18) 

 

Nesse cenário, caso as propostas pedagógicas estejam intimamente ligadas ao perfil 

institucional é de se esperar que as licenciaturas no IF Goiano se configurem semelhantes aos 

outros cursos superiores do IF Goiano e não assumam identidade como cursos de 

licenciaturas. A forte tendência em formar profissionais em cursos tecnológicos e 

bacharelados, pode ser observada no próprio Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

do IF Goiano (2014-2018) que caracteriza o perfil da instituição em nível superior da seguinte 
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forma: “Na educação superior prevalecem os cursos de Tecnologia, especialmente na área de 

agropecuária e os de bacharelado e licenciatura” (p. 11). O documento reforça ainda que os 

cursos superiores na área agrícola permanecem como principal área de ensino ao enfatizar que 

nesta área “[...] o IF Goiano tem experiência historicamente consolidada em função de sua 

concepção original como instituição de vocação agroindustrial, entretanto vem, recentemente, 

ampliando a oferta de cursos em diferentes áreas de atuação [...]" (BRASIL, 2014a, p.14). 

Os dados apresentados do PDI (2014-2018) do IF Goiano, corroboram que o enfoque 

de preparação profissional na instituição possui o viés tecnológico e agrário e este tipo de 

direcionamento não contribui para a construção do profissional da educação química, pois ao 

promover o direcionamento para as atividades prática de laboratório e da indústria, conforme 

apresentado no PPC 4, a formação docente torna-se comprometida ao não preparar os 

licenciados para a atuação na sala de aula. A formação do professor não deve ser 

comprometida em detrimento do apenas do conhecimento químico e, segundo Kasseboehmer 

e Pereira (2008), “o processo de formação não se deve descuidar do conhecimento 

pedagógico, o qual é responsável por fornecer ao licenciando bases filosóficas, psicológicas e 

metodológicas para subsidiar o exercício de sua profissão” (p. 697).  

Nesse panorama, ao se constituir como curso de formação de professores e assumir os 

conhecimentos científico e técnico como epicentro dos cursos, certamente os desdobramentos 

do curso se encaminharão no sentido de não priorizar os conhecimentos pedagógicos da 

química, comprometendo os conhecimentos da formação docente. Maldaner (2000) aponta 

que há uma despreocupação das questões pedagógicas nas licenciaturas em Química devido 

ao pouco valor dado à formação profissional dos professores. No PPC 3 constatou-se que no 

tópico de apresentação do projeto do curso não foi encontrado nenhuma referência quanto aos 

termos pertinentes que se referem à profissão do professor e ainda não houve referência à área 

de Ensino de Química como uma das áreas da química. Dentro da lógica bacharelesca a 

Licenciatura em Química é apresentada à comunidade no PPC 3 assim:  

 

A Ciência Química está dividida, classicamente, em grandes áreas como 
uma forma de facilitar a organização do conhecimento. As áreas clássicas da 
Química são Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica e 
Físico-Química. A Química Biológica pode ser vista como uma 
especialização da Química. Nas últimas décadas, diversas áreas 
interdisciplinares mostraram um grande desenvolvimento como a Química 
Bioinorgânica, a Química de Produtos Naturais e as Químicas de Materiais. 
(PPC 3, 2013, p.07) 
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 Ao conferir que a própria área do Ensino de Química, relevante nos cursos de 

licenciatura, não está contemplada como uma importante área da química que tem função de 

transformação social e mobilizadora da sociedade, o PPC minimiza os resultados que a 

educação em química apresentou e apresenta à comunidade acadêmica e para a sociedade, o 

que reforça a concepção de que a atuação pedagógica pode ser atribuída a qualquer 

profissional que possua uma base sólida de conhecimentos científicos das Ciências Químicas. 

Segundo Kasseboehmer e Pereira (2008) isso se deve ao fato de haver poucos momentos de 

discussão no âmbito dos cursos de licenciatura sobre a importância da formação pedagógica. 

Diante disso, a visão sobre a atuação profissional do Licenciado em Química se restringe 

apenas às áreas clássicas da Química e corrobora o enfoque destinado ao químico como 

cientista e não como professor, ou seja, o conhecimento científico predomina no curso de 

formação do PPC 3:  

Os Químicos são profissionais que sabem como produzir e isolar substâncias 
da natureza, utilizar métodos físicos e químicos para entender a composição 
e propriedades das substâncias e, sob esses aspectos, eles são 
experimentalistas; desenvolvem também teorias ou se utilizam daquelas 
propostas nas ciências naturais para procurar entender as leis que regem as 
reações e, a esse respeito, são teóricos. Alguns químicos são essencialmente 
experimentalistas, outros essencialmente teóricos, outros ainda 
desenvolvem-se profissionalmente associando a teoria e a experiência em 
algum ramo específico da química. (PPC 3,2013, p. 07) 

 
 Diante da concepção inserida no PPC 3 sobre a o perfil do químico, verifica-se a 

tendência da formação de professores pelo positivismo, no qual prevalece a ideia de que as 

Ciências Químicas são mais importantes que as Ciências Humanas. Para Lôbo e Moradillo 

(2003), a influência da visão positivista na formação de professores pode redundar em 

práticas docentes inadequadas com um enfoque nas questões de observação, experimentação e 

ênfase no produto científico. Nesse sentido, a ênfase maior nos cursos de licenciatura se pauta 

apenas nos conhecimentos químicos, o que pode prejudicar a formação reflexiva do professor. 

 Sobre o trecho analisado do PPC 3 destacamos ainda para análise “[...] desenvolvem-

se profissionalmente associando a teoria e a experiência em algum ramo específico da 

química”. Ao associar a teoria e experiência fica evidenciada no texto a concepção de 

aquisição de conhecimentos acumulados, utilizado pela pedagogia tradicional e que privilegia 

o conhecimento acumulado como maior qualificação profissional. Libâneo (1983) descreve 

que na tendência liberal tradicional o conteúdo é enciclopédico e separado da realidade social.  
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Nessa lógica, os cursos de formação de professores sempre se caracterizaram pela 

formação conteudista, que pode ser influenciada a partir de experiências adquiridas pelos 

formadores em suas próprias graduações de bacharelado ou licenciatura em química, nesse 

sentido é possível que agora, enquanto formadores, continuem com a tendência errônea e 

obsoleta em superestimar o conhecimento científico em detrimento do conhecimento 

pedagógico, pois na própria formação dos formadores é possível que não tenha havido a 

mediação pedagógica dos conteúdos científicos.  

A partir deste panorama, ratificamos os dizeres de Schulman (1986), apresentados 

anteriormente, que descrevem os três tipos de conhecimentos necessários ao professor no 

sentido de superação da formação científica apenas: o conhecimento de conteúdo, 

conhecimento pedagógico de conteúdo e curricular. O conhecimento curricular é o que diz 

respeito ao conjunto de conteúdos, à relação entre eles e, mais ainda, os objetivos do seu 

ensino (ECHEVERRÍA; BENITE; SOARES, 2010). 

No âmbito do conhecimento químico e suas aplicações na educação básica, é 

importante que os licenciandos compreendam a importância de determinado conteúdo 

químico e também saibam articulá-los com a demais áreas do conhecimento de forma a 

promover a interdisciplinaridade. Nesse sentido, o conhecimento curricular contribui para a 

compreensão da relevância primordialidade de determinados conteúdos para o aluno da 

educação básica. Este tipo conhecimento é preponderante na formação do professor, pois ao 

saber articular o currículo de modo a atingir o aproveitamento dos conteúdos pelos alunos, é 

possível que os professores encaminhem os alunos à compreensão dos objetivos do ensino de 

química. Segundo Echeverría; Soares (2010, p.5), “ é comum encontrarmos professores que 

quando indagados sobre os motivos de ensinarem este ou aquele conteúdo, respondem com o 

mais profundo silencio ou com respostas que não os justificam”. 

Este “ silêncio” apresentado pelos professores pode possuir relações com a própria 

formação inicial na qual estes docentes estiveram inseridos, pois é possível que este tipo de 

conhecimento não estivesse e não esteja presente nos próprios cursos de formação e também 

não seja compreendido pelos próprios formadores, promovendo uma desordem dos currículos 

e seus objetivos.  

A análise da ementa da disciplina de Práticas de Ensino aplicado à Química do PPC 3 

que confusamente é composta por 40 horas apenas de atividades teóricas, revela uma possível 
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falta de conhecimento curricular ao promover a discussões que não são atribuídas à atuação 

docente e sim ao Químico. Partimos do pressuposto que esta disciplina, que é ofertada no 

quinto período do curso, seria o momento ideal de preparar o aluno para a regência no estágio 

supervisionado, já que esta antecede os estágios. Nesse sentido, a partir da mediação do 

formador poderia ser esse o momento propício para o licenciando iniciar sua atividade 

enquanto professor, perante aos pares. A ementa é apresentada a seguir: 

 
A química e o papel do químico. Leis e atribuições do profissional da 
química e do licenciado. Caracterização do curso de Licenciatura em 
Química: aspectos formais e a realidade educacional no Brasil e em Goiás. 
Estratégias para o ensino/aprendizagem e abordagens metodológicas e 
avaliativas. Refletir sobre as atribuições do professor de química na escola e 
na sala de aula. Pratica educacional em química para a cidadania e inovação 
educacional. (PPC 3, 2013, p.62) (Grifo nosso) 

 
Percebe-se que, ao se inserir na ementa da disciplina, uma abordagem das legislações 

de atuação profissional do químico, pode-se evidenciar uma desvirtuação das finalidades das 

Práticas de Ensino, pois no próprio PPC 3 define-se que esta disciplina seria um momento de 

consolidação das práticas pedagógicas: 

 

Há seis disciplinas de Oficina de prática pedagógica para o ensino de 
Química ministradas em semestres consecutivos. Estas disciplinas são 
aquelas que permitem, com maior naturalidade, iniciar a articulação entre os 
conteúdos específicos da área de Química e o processo pedagógico que se 
consolida com as disciplinas de Didática e Prática de Ensino. (PPC 3, 
2013, p.13) ( Grifo nosso) 

 

Diante disso, indagamos qual o objetivo de se inserir, no processo formativo do 

professor, a compreensão das leis de atribuições técnicas do químico? Ao promover 

discussões que não são pertinentes à atuação do licenciado em química, evidencia-se que a 

constituição da disciplina não prepara para a reflexão crítica da articulação teoria e prática, 

processo importante do processo de ensino-aprendizagem. Salienta-se que embora a ementa 

da disciplina de Práticas de Ensino à Química do PPC 3 apresente discussões referentes às 

atribuições do químico, é possível que apenas uma análise do plano de curso da disciplina 

defina realmente qual o direcionamento abordado ao promover discussões de leis e 

atribuições do licenciado e do químico.  

Tal assunto pode ser abordado sob duas vertentes: pelo olhar do professor formador e 

educador químico, que direciona para o fortalecimento da identidade do professor; ou pela 
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ótica bacharelesca que atribui diversas funções ao licenciado em química, sendo o preparo 

para a sala de aula apenas mais um campo de atuação.  

Sob a ótica do educador químico, compreendemos que a integração das práticas ao 

ensino permite ao licenciando o “contato com futuras situações de trabalho e possibilita aos 

licenciandos tornarem- se mais confiantes em relação ao seu conhecimento e ao 

comportamento que pretendem apresentar quando entrarem de fato nessa profissão” 

(KASSEBOEHMER e PEREIRA, 2008, p.694).  Diante disso, questionamos qual a 

concepção no PPC 3 sobre as práticas de ensino?  Estão limitadas aos estágios curriculares 

supervisionados e a formação em serviço? Salienta-se que a preparação da prática do 

professor inicia no âmbito da formação inicial e segundo as DCN- 2002: 

 
[...]a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar 
reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado 
em si mesmo e desarticulado do restante do curso. Isso porque não é possível 
deixar ao futuro professor a tarefa de integrar e transpor o conhecimento 
sobre ensino e aprendizagem para o conhecimento na situação de ensino e 
aprendizagem, sem ter oportunidade de participar de uma reflexão coletiva e 
sistemática sobre esse processo. Nessa perspectiva, o planejamento dos 
cursos de formação deve prever situações didáticas em que os futuros 
professores coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem ao mesmo 
tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos 
de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares. 
(BRASIL, 2001c, p.57-58) 
 
 

 Denota-se que não há uma valorização da preparação pedagógica para a atuação na 

educação básica no âmbito dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano, 

principalmente no PPC 4. Verificou-se uma grande quantidade de disciplinas científicas que 

fortalecem a formação técnica do licenciado e também disciplinas oriundas de outros cursos 

de graduação que, no que diz respeito às disciplinas “optativas dos cursos”, e estas em sua 

maioria, pouco refletem as questões docentes. Conforme quadro 4, constatou-se que as 

disciplinas optativas ofertadas no PPC 4 não possuem o cunho pedagógico, epistemológico ou 

da prática docente, enquanto nos PPC 3 (quadro 5) e PPC 5 (quadro 6) há um misto de 

disciplinas científicas e também das pedagógicas, epistemológicas ou práticas, com uma 

sobreposição das disciplinas científicas.  
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Quadro 4: Disciplinas optativas ofertadas no PPC 4 

Disciplinas optativas científicas Disciplinas optativas da dimensão 
pedagógica, epistemológica ou prática 

Tópicos especiais em química Inorgânica - 
Cristalografia - 

Bioquímica de Alimentos - 
Química Fina e Aplicada - 

Cosmetologia - 
Química de Alimentos - 

Elementos de Geologia e Mineralogia - 
Fonte: O Pesquisador 

Quadro 5: Disciplinas optativas ofertadas no PPC 3 

Disciplinas optativas científicas Disciplinas optativas da dimensão 
pedagógica, epistemológica ou prática 

Química Nuclear Tecnologias assistivas 
Química de Produtos Naturais - 

Química Ambiental - 
Tecnologia de Produção - 

Fonte: O Pesquisador. 

Quadro 6: Disciplinas optativas ofertadas no PPC 5 

Disciplinas optativas científicas Disciplinas optativas pedagógicas ou 
práticas 

Informática Relações Interpessoais 
Microbiologia Interface Homem- computador 
Biotecnologia Educação Ambiental 

Análises Físico-Químicas de Alimentos Educação para a inclusão, diversidade e 
cidadania. 

 
Tecnologia de óleos e gorduras Relações étnico-raciais no contexto escolar 

Química de Alimentos - 
Segurança e biossegurança do trabalho - 

Tratamento de efluentes - 
Português - 

Inglês Instrumental - 
Introdução à Química dos Compostos 

Poliméricos 
- 

Química Bioinorgânica - 
Bioeletroquímica: Voltametria cíclica - 

Química Quântica Básica - 
Redação Científica - 

Fonte: O Pesquisador. 
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 No PPC 3 são ofertadas cinco disciplinas científicas e apenas uma (Tecnologias 

Assistivas) é direcionada para a formação do professor. A oferta de Tecnologias Assistivas 

demostra que possivelmente a construção deste PPC contou com a participação de docentes 

das áreas pedagógicas ou da área do Ensino de Química, pois a proposta da disciplina 

relaciona duas áreas importantes no contexto da formação do professor de química que são as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) e Educação Inclusiva que, habitualmente, 

não são temas discutidos nos cursos de bacharelado. A disciplina de Química Ambiental não 

se qualifica como dimensão pedagógica do professor, pois na ementa prevalece a parte 

científica dos conteúdos ambientais, que discutiremos posteriormente. Na ementa, há a 

sobreposição dos conhecimentos químicos ambientais, distantes da utilização dos 

conhecimentos científicos com intuito da difusão de uma educação ambiental, embora exista o 

tópico: “Programas de educação ambiental para o ensino médio” (PPP3, 2013, p.104). No 

entanto não são especificados quais são estes programas e quais as finalidades destes na 

constituição do professor. Partimos do pressuposto que, por ser um curso de licenciatura, os 

programas de educação ambiental para o ensino médio, deveriam constituir-se como o 

epicentro da s discussões da disciplina.  

 
Introdução à Química Ambiental. Química dos solos, das águas e da 
atmosfera. Poluição da atmosfera urbana: Poluição ambiental: prevenção e 
tratamento. Nutrientes e produtividade primária. Tratamento de efluentes. O 
lixo: aterros e tratamento de resíduos. Legislação ambiental: CONAMA e 
leis estaduais. Programas de educação ambiental para o ensino médio. 
Química verde. (PPC 3, 2013, p.104) 

 
  No PPC 5 verifica-se a disponibilidade de oferta de vinte disciplinas optativas e 

apenas cinco (20 %) direcionam-se para a formação do professor. Contudo, salienta-se que 

essas disciplinas são oferecidas por outros cursos superiores presentes na Instituição, o que 

significa que a abordagem dos conteúdos pode ocorrer sem a preconização do contexto da 

prática docente. Pelo curso de Agronomia são ofertadas as disciplinas: Informática, 

Microbiologia, Biotecnologia, no curso superior de Tecnologia de Alimentos, as disciplinas 

de Análises Físico-Químicas de Alimentos, Tecnologia de óleos e gorduras, Química de 

Alimentos, Segurança e biossegurança do trabalho e Tratamento de efluentes e ainda no curso 

de Tecnologia em Análise de desenvolvimento de Sistemas as disciplinas: Português, Inglês 

Instrumental, Relações Interpessoais e Interface Homem-computador. As demais disciplinas 

são oferecidas pelo curso de Licenciatura em Química (Introdução à Química de compostos 

poliméricos; Educação para inclusão, diversidade e cidadania; Relações étnico-raciais no 
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contexto escolar; Química Bioinorgânica e Bioeletroquimica: Voltametria cíclica) e pelo 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que oferece Educação Ambiental. 

 Das disciplinas ofertadas pelo curso de Licenciatura do PPC 5, apenas duas 

disciplinas estão efetivamente ligadas à formação do professor e podem contribuir com a 

formação pedagógica, epistemológica e prática do futuro professor. Contudo é possível que 

jamais sejam ofertadas em algum semestre as disciplinas de “Educação para a inclusão, 

diversidade e ou “Relações étnico-raciais no contexto escolar”, pois a escolha das disciplinas 

ofertadas fica a critério dos licenciandos, sendo escolhidas por votação e, diante do contexto 

de pouca importância dada à formação de professores, torna-se possível que essas disciplinas 

não cheguem a ser ministradas em algum semestre, pois o PPC 5 define a oferta das 

disciplinas optativas como escolha dos discentes: 

Os discentes escolherão as disciplinas a serem cursadas, considerando seus 
interesses pessoais, afinidade com a ementa, bem como as condições de 
oferta das disciplinas no período vigente. Ressalta-se que quando da oferta 
de unidades curriculares optativas no período noturno (Optativas I e II), no 
mínimo três disciplinas serão previamente apresentadas aos alunos 
(preferencialmente, no final do semestre que antecede a oferta das mesmas), 
devendo os mesmos escolher qual delas será ofertada. Para isso, é 
organizada uma assembleia, com registro de votação simples para a escolha 
da disciplina optativa a ser ofertada. Será ofertada aquela que receber maior 
número de votos. (PPC 5, 2013, p.31)  
 

 É importante salientar que as demais disciplinas ofertadas nos cursos de modalidade 

tecnológica ou bacharel, tendem a fortalecer a concepção positivista de Ciências no 

licenciando. Nesse sentido, a oferta de disciplinas de “Informática” e “Interface Homem-

computador” pelos cursos de Agronomia e Tecnologia em Análise em desenvolvimento de 

sistemas, respectivamente, possivelmente tal abordagem não se relacionará com o processo de 

formação docente. Enquanto educadores químicos, compreendemos que disciplina 

“Informática aplicada ao Ensino de Química” ou “O uso das TIC´s e o Ensino de Química” 

seria mais produtiva na construção da identidade docente do licenciando e contribuiria com a 

formação pedagógica. 

 Nos PPC 1 e 2 as disciplinas optativas não são contempladas na organização 

curricular dos cursos, ficando a critério do discente cursar outra disciplina em outro curso no 

próprio IF Goiano, sendo que a carga horária da disciplina cursada será considerada 

computada como horas em atividades complementares. Embora no PPC 1 não especifique 
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quais disciplinas poderão ser cursadas pelo licenciando, neste campus há outro curso de 

licenciatura e, no intuito de promoção da interdisciplinaridade das áreas do conhecimento, a 

proposta pode ter validade na formação da identidade docente dos licenciandos, contudo seria 

conveniente especificar no PPC quais as disciplinas que poderão ser integralizadas no 

currículo, pois se corre o risco do licenciando cursar disciplinas sem grande valia para a 

formação docente. 

No PPC 2, as disciplinas optativas são restringidas a apenas quatro disciplinas de 

outros cursos na modalidade tecnológica e possivelmente contribuirá pouco com a formação 

dos licenciando, pois o enfoque de formação destes cursos apresenta outro direcionamento. 

Ao aluno do curso de Licenciatura em Química será permitido cursar para 
enriquecimento de seu currículo ao longo do tempo que estiver matriculado 
no IF as seguintes disciplinas: informática básica e Inglês Instrumental – 
oferecidas no Curso de Tecnologia em Agronegócios, Empreendedorismo e 
Fundamentos de Administração – oferecidas no curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. (PPC 2,2013, p.14) 

 

4.1.1. A Educação Ambiental 
 

A respeito da educação ambiental que é ofertada no PPC 3 dentro da disciplina de 

Química Ambiental, partimos da premissa que a falta de promoção da educação ambiental nos 

cursos de formação contribui para que os licenciandos não se habituem a estas atividades, 

consequentemente não promovem a difusão destes conhecimentos, seja na forma disciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar. Nesse sentido, compartilhamos com o pensamento de 

Silva (2013) que sugere que o ensino superior poderia: 

se configurar como locus privilegiado para a implantação de políticas de 
conhecimento para a construção de uma nova racionalidade ambiental, dadas 
as suas características formativas que se assentam na articulação da tríade 
ensino, pesquisa e extensão também ainda não foi capaz de impulsionar 
reflexões consequentes em termos de organização de propostas curriculares 
comprometidas com a busca de constituição de um conhecimento gerador de 
mudanças na racionalidade instrumental que ainda orienta e organiza as 
práticas didático-pedagógicas hegemônicas, incapaz de abdicar do 
formalismo burocrático que as erige e sustenta. (SILVA, 2013, p.24) 

 

Na perspectiva de não promover de fato o ensino de educação ambiental (EA) 

percebe-se o enfoque do PPC3 dado à formação técnica, promovendo o pouco aproveitamento 

da disciplina de Química Ambiental no contexto da prática docente, consequentemente, 
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contrariando as tendências sobre o ensino de EA que direcionam a EA em um sentido mais 

amplo e interdisciplinar sobre as questões ambientais, no intuito de formação de cidadãos 

conscientes sobre o meio-ambiente.  

É importante salientar que a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), por 

meio da lei n° 9.795 /99, instituiu a educação ambiental como obrigatória em todas as 

modalidades de ensino formais, preferencialmente na forma de uma prática educativa 

integrada e simultânea e não indicou a obrigatoriedade da inserção da educação ambiental na 

forma disciplinar (BRASIL, 1999). Todavia, compartilhamos com o pensamento de Silva 

(2013) de que a Educação Ambiental deve fazer parte dos currículos obrigatórios de forma a 

integrar o licenciando nesta modalidade da educação. O referido autor, ao estudar a 

implantação da EA nos cursos superiores, nos revelou que a oferta da EA como parte 

integrante do currículo obrigatório possui uma grande aceitação pelos próprios alunos: 

A percepção dos (as) alunos (as) em relação à presença de temas 
socioambientais nas disciplinas do curso e seu tratamento, bem como as suas 
expectativas em relação a sua prática profissional futura indicou a existência 
de uma compreensão da necessidade de ampliação das orientações teóricas e 
de indicativos metodológicos na área de EA que possam habilitar melhor os 
alunos ao exercício profissional futuro nesta área, para isso, indica-se a 
inserção da EA no currículo do curso de modo sistemático, regular e 
obrigatório e não da forma como está sendo implementada na atualidade, sob 
a forma de núcleo eletivo. (SILVA, 2013, p. 31) 

 
 Diante disso, a livre forma da inserção da EA no currículo dos cursos de formação 

inicial de professores de química, seja na forma disciplinar ou não, pode provocar 

interpretações erradas dos formadores ao instituir a química ambiental como educação 

ambiental e, consequentemente, essas distorções da EA serão incorporadas pelos próprios 

licenciandos. Segundo Moradillo e Oki (2004) o ensino de educação ambiental pode: 

proporcionar experiências que possibilitem colocar as pessoas em contato 
direto com o mundo e sensibilizá-las para os ecossistemas que as envolvem; 
discutir a importância do ambiente para a saúde e o bem estar do homem e 
para o exercício da cidadania; avaliar o desenvolvimento econômico aliado à 
degradação ambiental e à qualidade de vida e desenvolver no educando o 
sentido ético-social diante dos problemas ambientais. (MORADILLO e OKI, 
2004, p.334) 
 

 No cenário instituído no PPC 3, a educação ambiental como disciplina de química 

ambiental, passa a não possuir grande valia para os cursos de licenciatura, pois se configura 

como disciplina de conteúdo químico, que contribuirá para que os licenciandos ao se tornarem 
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professores continuem a repassarem o que lhes foi “passado”, “produzindo uma sensação de 

incapacidade e incompetência na prática” (MALDANER, 2000, p.52). 

 Essa tendência de formação científica pela racionalidade técnica com vistas à 

formação de um Químico, ao invés de um licenciado, pode ser identificada a partir da 

concepção de educação ambiental presente no PPC 4 que descreve a política de educação 

ambiental no campus como um projeto gerenciamento de resíduos químicos que é definido da 

seguinte forma: 

Nesse cenário de intensos debates e tentativas de se respeitar a qualidade 
ambiental, o curso de Licenciatura em Química possui um projeto cadastrado 
[...] em que as atividades [...] estão voltadas para o tratamento de resíduos 
líquidos e sólidos gerados nas aulas experimentais nos laboratórios de 
Química. Todos os resíduos são separados de acordo com as aulas 
provenientes para facilitar o conhecimento dos componentes presentes nos 
mesmos. Após a separação, procedem-se as técnicas para precipitação dos 
metais e reaproveitamento dos mesmos para aulas posteriores. No caso dos 
materiais orgânicos, faz-se a separação por diferença de densidade e 
posteriormente separa-se a fase aquosa. Antes de ser descartada, toda a fase 
aquosa passa por tratamento de controle de águas residuárias previstas polo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em todo esse processo, há cerca de 
seis alunos envolvidos e a cada ano o grupo de alunos é renovado. Nesse 
trabalho há também a intenção de aproximar o estudante de atividades 
inerentes à sua futura profissão. (PPC 4, 2010, p.18) (Grifo nosso) 
 

 Além da interpretação errônea da EA a ser apresentada aos licenciandos, pode-se 

observar uma visão reducionista de educação ambiental na forma apenas de gerenciamento de 

resíduos de laboratório que não se aproximam das ideias de Moradillo e Oki (2004) e nem da 

realidade do professor. Qual a aplicação do gerenciamento de resíduos dentro do contexto da 

educação básica? Afirmamos que nenhum. Por mais que o professor da educação básica 

procure transpor didaticamente estes conteúdos da educação superior para educação básica, 

possivelmente, na maioria das escolas não haverá laboratórios para o tratamento dos resíduos. 

Diante deste cenário, evidencia-se que a concepção de educação ambiental no PPC 4 reflete a 

atuação do químico e não do educador químico da educação básica. 

4.1.2. A dimensão da carga horária dos cursos e o perfil dos professores formadores na 
construção dos PPC 
 

No que tange à carga horária dos cursos analisados, todos se adequam a Resolução 

CNE/CP n°02/2002 (DCN) quanto à carga horária mínima para os cursos de licenciatura, 

conforme demonstrado anteriormente na página 32.  Ao considerarmos a carga horária 
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mínima de um curso de licenciatura de 2800 horas6, o percentual destinado a cada 

componente comum será conforme apresentado no quadro 7.  

 

Quadro 7: Percentual relativo mínimo de cada dimensão de formação do professor segundo a 

resolução CNE/CP n°02/2002. 

Componente curricular Porcentagem (%) 

Componente curricular de natureza 

científico- cultural (1800 horas) 

64,3 

Práticas como componente curricular (400 

horas) 

14,3 

Atividades acadêmico-científico-culturais 

(200 horas) 

7,1 

Estágio Curricular Supervisionado 

(400horas) 

14,3 

Fonte: O pesquisador. 

 

 Ressaltamos que a carga horária mínima dos cursos é de 2800 horas, porém é 

necessário refletir o quanto uma possível inserção de carga horária maior que 2800 horas pode 

ou não contribuir na formação docente, pois nos casos do IF Goiano, os cursos de licenciatura 

em Química são realizados no período noturno com um período de integralização em tempo 

regular de quatro anos. Todavia o público alvo é o estudante trabalhador no período diurno, 

que em sua maioria possui apenas o período noturno pra a realização dos estudos. Ao 

considerarmos o artigo 47° LDB, que estipula o mínimo de 200 dias letivos por ano para a 

educação superior e considerando que a carga horária disponível no período noturno nestes 

cursos, seja no máximo de 400 horas por semestre, verifica-se que ao longo dos quatro anos o 

período disponível para a concretização dos estudos é de 3200 horas.  

Nos cursos de Licenciatura em química do IF Goiano, nota-se que a carga horária 

dos cursos dos campus 1 e 3( Quadros 8 e 10)  apresentam carga horária total maior que as 

3200 horas disponíveis nos cursos, com respectivas cargas horárias de 3220 e 3580 horas. 
                                                           
6
 A resolução n° 02 CNE/CP de 1° de julho de 2015 define atualmente a carga horária mínima para os cursos de 

licenciatura de 3.200 horas, todavia os PPC em análise foram construídos antes desta data.  
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Nesse sentido, indagamos qual a efetiva contribuição do excesso da carga horário para a 

formação docente? Devemos considerar que para este alunado das licenciaturas, precisa haver 

tempos disponíveis no próprio período noturno para a realização de atividades exigidas para 

os cursos de licenciatura, como o estágio supervisionado, bem como um momento de 

reflexões do próprio licenciando para a construção de conhecimento e realização de pesquisas 

e extensão. Ao preencher todos os horários do período noturno com disciplinas, 

possivelmente esta reflexão exigida e tempo para estudos são impossibilitados ao licenciando 

das licenciaturas noturnas. 

Vianna; Aydos e Siqueira (1996, p. 217) argumentam que uma das possíveis causas 

da evasão das licenciaturas noturnas seja a carga horária dos cursos, pois “a estrutura 

curricular, metodologia de ensino e condições de estudo se encarregam de estimular o 

licenciando”. Os autores sugerem que para os casos em que os cursos apresentem elevadas 

quantidades de disciplinas, o período de integralização deveria ser dilatado, possibilitando 

atividades de pesquisa e extensão. 

 Não estamos aqui argumentando e defendendo o aumento do período de 

integralização dos cursos de Licenciatura em Química no IF Goiano, porém o excesso de 

disciplinas e carga horária nos cursos impede a realização de outras atividades por este 

alunado, como a pesquisa e extensão, o que não direciona para a formação de professores 

capazes de julgar criticamente a realidade, pois a falta de pesquisa e extensão contribui para a 

falta de formação social e crítica da atividade docente.   

 Em relação ao quadro 7 (página 80),no que tange à a dimensão curricular de natureza 

científico-cultural, é importante salientar que esta é formada pela composição de disciplinas 

científicas, didáticas, pedagógicas e epistemológicas da formação do professor, totalizando a 

carga horária mínima de 1800h. A respeito das disciplinas pedagógicas, que estão inseridas 

nos componentes curriculares de natureza científico-cultural, estas devem ocupar no mínimo 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

 
Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 
deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento 
sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às 
dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária 
total. (BRASIL, 2002a, p.04) (Grifo nosso) 

 
 Nos PPC dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano, verifica-se que 

apenas as matrizes curriculares dos PPC 1 e 2 apresentam a exigência mínima de 20 % de 
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disciplinas pedagógicas no cômputo da carga horária total do curso, representando 24,2% e 20 

%, respectivamente.  Nos PPC 3, 4 e 5, constata-se que as disciplinas pedagógicas 

representam 10,0%, 10,4% e 13,2% da carga horário total dos cursos. Nesse sentido, denota-

se uma falta de cuidado com a formação pedagógica dos licenciandos e um descumprimento 

legal, o que interfere no exercício de sua profissão. 

  Neste panorama, buscamos quantificar o percentual da carga horária apenas das 

disciplinas dos cursos em três dimensões definidas nesta pesquisa como: Dimensão Técnico-

Científica (Conteúdo teórico e prático das Ciências Exatas), Dimensão Pedagógico-

epistemológica e Dimensão das Práticas como componentes curriculares. Nessa quantificação 

não contabilizamos as atividades complementares, estágios curriculares e horas destinadas ao 

Trabalho de Conclusão de curso, pois os PPC analisados cumprem os requisitos legais de 

carga horária mínima nestes requisitos. 

Ao analisar o percentual destinado a cada dimensão inserida nos componentes 

curriculares de natureza científico-cultural é possível compreender qual perfil pretendido para 

os egressos nos cursos, pois partimos do pressuposto que a formação no viés tecnológico, 

tende a apresentar um maior enfoque das disciplinas Técnico-científica no sentido de 

formação do químico. Em estudo realizado por Kasseboehmer e Pereira (2008) com nove 

Universidades Estaduais Paulistas sobre a constituição dos cursos de licenciatura, os autores 

verificaram que as disciplinas técnico-científicas que tratam do conteúdo químico teórico e 

prático, ocupavam até 80%( oitenta por cento) dos conteúdos curriculares científico-culturais 

em alguns PPC. É importante salientar que “as 1800 h de conteúdos científico-culturais 

competem fornecer ao licenciando tanto conhecimento pedagógico quanto químico (além de 

outros tipos de conhecimento que a instituição julgar necessário à formação de um professor 

de Química)” (KASSEBOEHMER E PEREIRA, 2008, p.696). 

  Os quadros 8, 9, 10, 11 e 12 apresentam o percentual da carga horária destinada às 

disciplinas de cada dimensão estabelecidas nesta pesquisa nos PPC 1, 2, 3,4 e 5 e a partir 

destes é possível estabelecer relações do perfil pretendido e as concepções dos professores 

formadores sobre a formação inicial de professores de Química.   
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Quadro 8: Percentual relativo da carga de disciplinas em cada dimensão analisada no PPC 1 

           Dimensão 
 

Quantidade de 
Disciplinas 

 

CH EM HORA 

RELÓGIO 

% total 

Dimensão Técnica- 
Científica 

32 1390 56,5 

Dimensão Pedagógico-
epistemológica7 

14 530 21,5 

Prática como Componente 
Curricular* 

 

25 540 22,0 

Carga horária total em disciplinas 2460 horas 
Carga horária total do curso:  3220 horas 
Fonte: O Pesquisador. 
*No curso as disciplinas da dimensão de PCC estão inseridas em outras disciplinas das outras duas 
dimensões. 
 

Quadro 9: Percentual relativo da carga de disciplinas em cada dimensão analisada no PPC 2 

           Dimensão 
 

Quantidade de 
Disciplinas 

 

CH EM HORA 

RELÓGIO 

% total 

Dimensão Técnica- 
Científica 

23 1460 58,4 

Dimensão Pedagógico-
epistemológica 

11 640 25,6 

Prática como Componente 
Curricular 

 

6 400 16,0 

Carga horária total em disciplinas 2500 horas 
Carga horária total do curso:  3200 horas 
Fonte: O Pesquisador. 
 

Quadro 10: Percentual relativo da carga de disciplinas em cada dimensão analisada no PPC 3 

           Dimensão 
 

Quantidade de 
Disciplinas 

 

CH EM HORA 

RELÓGIO 

% total 

Dimensão Técnica- 
Científica 

41 2220 74,5 

Dimensão Pedagógico-
epistemológica 

8 360 12,1 

                                                           
7
 As disciplinas pedagógicas deste curso apresentam um caráter teórico e de práticas como componentes 

curriculares, totalizando 720 horas. Esta carga horária representa 22,4 % da carga horária total do curso. 
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Prática como Componente 
Curricular 

 

6 400 13,4 

Carga horária total em disciplinas 2980 horas 
Carga horária total do curso:  3580 horas 
Fonte: O Pesquisador. 
 
 
Quadro 11: Percentual relativo da carga de disciplinas em cada dimensão analisada no PPC 4 

Dimensão Quantidade de 
Disciplinas 

 

CH EM HORA 

RELÓGIO 

% total 

Dimensão Técnica- 
Científica 

35 1680 70,3 

Dimensão Pedagógico-
epistemológica 

09 310 13,0 

Prática como Componente 
Curricular * 

 

18 400 17,6 

 

Carga horária total em disciplinas 2390 horas 
Carga horária total do curso:  2990 horas 
Fonte: O Pesquisador. 
* No curso as disciplinas da dimensão de PCC estão inseridas em outras disciplinas das outras duas 
dimensões. 
 

Quadro12: Percentual relativo da carga de disciplinas em cada dimensão analisada no PPC 5 

Especificação 
 

Quantidade de 
Disciplinas 

 

CH EM HORA 

RELÓGIO 

% total 

Dimensão Técnica- 
Científica 

25 1632 66,7 

Dimensão Pedagógico-
epistemológica 

10 408 16,7 

Prática como Componente 
Curricular  

 

07 408 16,7 

 

Carga horária total em disciplinas 2448 horas 
Carga horária total do curso:  3098 horas 
Fonte: O Pesquisador. 
 

 Considerando que as PCC são obrigatórias na organização curricular das 

licenciaturas, assim como as horas destinadas ao estágio supervisionado, verifica-se que a 

carga horária de disciplinas destinadas à formação pedagógico-epistemológica do professor é 
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consideravelmente baixa nos PPC analisados. Embora as cargas horárias destinadas à 

dimensão das disciplinas técnico-científicas da constituição teórica e prática dos 

conhecimentos químicos e das Ciências Exatas não sejam tão elevadas quanto aos índices 

apresentados por Kasseboehmer e Pereira (2008), evidencia-se que a formação técnico-

científica possui maior destaque na formação destes cursos de Licenciatura em Química, 

principalmente nos PPC 3 e 4.  

A discrepância no número de disciplinas nos PPC 3 e 4 da dimensão técnico-científica 

em relação à formação pedagógico-epistemológica sugere que os cursos de Licenciaturas em 

Química no IF Goiano dos PPC 3 e 4 apresentam maiores direcionamentos de formação 

profissional com vistas à formação de bacharéis. Ressalta-se que nos PPC 3 e 4 existem 35 e 

42 disciplinas da dimensão técnico-científica respectivamente, enquanto a oferta de 

disciplinas da dimensão pedagógico-epistemológica está inserida em dez disciplinas no PPC 3 

e em sete no PPC 4. Nessa perspectiva torna-se evidente o propósito de formação nesses 

cursos de acordo com o que é explícito nos documentos, ou seja, a formação nessas 

licenciaturas não direciona para a formação do professor. 

É importante salientar que uma maior destinação de carga horária à dimensão 

pedagógica contribui para a construção da identidade do professor no processo de formação e 

que as disciplinas científicas tendem aproximar a formação para a atuação do Químico e não 

do professor. Concordamos com Maldaner (2000) que aponta que a ausência de formação 

pedagógica nos cursos de licenciaturas pode redundar no fato de que “o professor não saberá 

mediar adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a 

aprendizagem dos seus alunos” (p.45).  

Maldaner (2000) aponta que faltam profissionais para a concretização da proposta de 

formação do educador químico. Mas o que seria um educador químico? Um professor com 

conhecimentos químicos e pedagógicos suficientes para ministrar boas aulas? Maldaner 

(2012) defende um conhecimento específico para a formação do educador químico, assim 

como a formação do químico é formada por um conjunto de conhecimentos no âmbito da 

química, no caso do educador este conjunto de conhecimentos: 

 

[...] é mais complexo, pois compreende conhecimentos de químico e de 
educador, não numa racionalidade técnica aditiva, mas de entrelaçamento de 
múltiplas dimensões. É um conhecimento que possibilita a compreensão, por 
parte das novas gerações, do significado da química na sociedade 
contemporânea. Isso é algo muito mais amplo do que identificação e 
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interpretação de símbolos químicos e, mesmo, do que o saber técnico de 
produzir e transformar matérias. Esse novo conhecimento precisa circular, 
ser recriado nas instâncias de formação dos educadores químicos, ser 
valorizado no contexto social amplo e específico da produção dos fatos 
químicos. (MALDANER, 2012, p. 270) 
 

 Nesse sentido, o autor define o educador químico em uma forma mais restrita como 

todas as pessoas que têm o interesse em ensinar algum conhecimento químico em um 

contexto escolar e divide em quatro grupos de educadores químicos.  

1- Professores das Ciências Naturais/Química do Ensino básico. 

2- Professores universitários de Química dos diversos cursos. 

3- Professores universitários de Química que atuam em pós-graduação e pesquisa nos 

cursos de química. 

4- Educadores químicos preocupados em ensinar a pedagogia da Química para novos 

Educadores. 

 

Diante deste possível cenário, constituído pela falta de educadores químicos do quarto 

grupo apresentado por Maldaner (2012), no âmbito dos cursos de Licenciatura em Química do 

IF Goiano, foi feita uma busca na Plataforma Lattes dos currículos dos professores 

formadores participantes da equipe de elaboração de cada PPC, visando compreender o perfil 

dos professores formadores e as possíveis interferências nas respectivas cargas horárias das 

disciplinas de cada dimensão analisada. A análise do perfil também buscou concepções dos 

formadores sobre questões inerentes ao educador químico.  

Embora o autor tenha apresentado quatro grupos de educadores químicos, na presente 

pesquisa, trataremos apenas de aspectos relacionados ao grupo 4. 

 Os quadros 13, 14, 15, 16 e 17 apresentam a formação acadêmica dos professores 

participantes da construção dos PPC dos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano. 

 

 
Quadro 13: Formação dos Formadores participantes da equipe de elaboração dos PPC 1 

Professor Graduação Titulação máxima Pós-graduação na 
área do Ensino 

Sim ou Não 
1 Licenciatura em 

Química 
Mestrado Não 

2 Licenciatura em 
Química 

Doutorado Não 

3 Licenciatura e Mestrado Não 
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bacharelado 
Química 

4 Bacharelado em 
Química 

Doutorado Sim 

5 Licenciatura e 
bacharelado em Física 

Doutorado Não 

6 Bacharel em Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

Mestrado Não 

Fonte: O Pesquisador. 
 
 
Quadro 14: Formação dos Formadores participantes da equipe de elaboração dos PPC 2 

Professor Graduação Titulação máxima Pós-graduação na 
área do Ensino ou 

Educação 
Sim ou Não 

1 Licenciatura e 
bacharelado em Química 

Mestrado Não 

2 Bacharelado em 
Farmácia 

Doutorado Não 

3 Licenciatura em 
Biologia 

Doutorado Não 

4 Bacharelado em 
Química 

Mestrado Não 

5 Licenciatura e 
Bacharelado em 

Química 

Doutorado Não 

5 Licenciatura em 
Pedagogia 

Mestrado Sim 

6 Licenciatura em Física Mestrado Sim 
Fonte: O Pesquisador. 
 
 
Quadro 15: Formação dos Formadores participantes da equipe de elaboração dos PPC 3 

Professor Graduação Titulação máxima Pós-graduação na 
área do Ensino ou 

Educação 
Sim ou Não 

1 Bacharelado em 
Química 

Doutorado Não 

2 Bacharelado em 
Química 

Mestrado/Doutorando Não 

3 Licenciatura e 
bacharelado em Química 

Doutorado Sim 

4 Licenciatura em 
Pedagogia 

Mestrado Sim 

5 Bacharelado em 
Química Industrial 

Doutorado Não 
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5 Licenciatura em Física Doutorado Não 
6 Licenciatura e 

bacharelado em Química 
Mestrado Não 

7 Licenciatura e 
bacharelado em Química 

Doutorado Não 

Fonte: O Pesquisador. 
 
 
Quadro 16: Formação dos Formadores participantes da equipe de elaboração dos PPC 4 

Professor Graduação Titulação máxima Pós-graduação na 
área do Ensino ou 

Educação 
Sim ou Não 

1 Licenciatura e 
Bacharelado em 

Química 

Doutorado Não 

2 Bacharelado em 
Química 

Doutorado Não 

3 Licenciatura em 
Química 

Doutorado Não 

4 Licenciatura e 
bacharelado em Química 

Doutorado Não 

5 Bacharelado em 
Matemática 

Mestrado Não 

5 Licenciatura em 
Química 

Especialista Não 

6 Licenciatura em 
Química 

Mestrado Não 

7 Licenciatura em 
Química 

Doutorado Não 

8 Licenciatura em 
Matemática e Pedagogia 

Mestrado Sim 

9 Bacharel em Física Mestrado/Doutorando Não 
10 Licenciatura em 

Química 
Doutorado Não 

Fonte: O Pesquisador. 
 
 

 
 
Quadro 17: Formação dos Formadores participantes da equipe de elaboração dos PPC 5 

Professor Graduação Titulação máxima Pós-graduação na 
área do Ensino ou 

Educação 
Sim ou Não 

1 Licenciatura em 
Química 

Mestrado/doutorando Não 

2 Licenciatura em 
Química 

Mestrado/doutorando Não 
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3 Licenciatura em 
Química 

Mestrado Não 

4 Licenciatura em 
Química 

Mestrado Não 

5 Licenciatura e 
bacharelado em Química 

Doutorado Não 

6 Bacharelado em Física Mestrado Não 
Fonte: O Pesquisador. 
 
  

Antes de apresentarmos as discussões sobre as possíveis interferências da formação 

acadêmica dos docentes formadores na construção nos PPC e também quanto às cargas 

horárias dos cursos analisados, ressaltamos que de um total de 35 docentes formadores que 

participaram da construção dos PPC de Licenciatura em Química do IF Goiano, apenas  seis 

docentes possuem pós-graduação nas áreas de Ensino e Educação, e destes, apenas dois8 

professores possuem a pós-graduação na área de Ensino de Química, ou seja, parte-se do 

pressuposto que apenas estes dois professores formadores se enquadram no quarto grupo de 

educadores químicos, pois se preocupam com a “pedagogia química”. Nessa perspectiva, 

Maldaner (2012) aponta que a falta de educadores químicos com doutorado: 

 

[...] enfraquece a área de Educação em Química junto às licenciaturas e pode levar 
uma sensação generalizada, tanto por parte dos estudantes quanto por parte do 
conjunto de professores de química, de que não há nada importante a ser feito com a 
parte da formação em Educação em Química, que não seja a dos conteúdos 
tradicionais de química e de educação. (MALDANER, 2012, p.284)   
 

Por se tratar de cursos de Licenciatura em Química, nos quais o objetivo principal é a 

formação de professores para a atuação na Educação Básica, observa-se que a falta dos 

educadores químicos pode interferir na construção e elaboração dos PPC, pois as 

compreensões sobre a atividade docente e finalidades de formação para a educação básica, 

são temas estudados em compreendidos em sua maioria por educadores químicos. No caso, a 

falta destes educadores e sobreposição de químicos educadores na elaboração das propostas, 

pode resultar em projetos direcionados para a formação de químicos ao invés de professores 

de química. Argumentamos que é necessária a presença de mais professores formadores do 

Ensino de Química nos cursos de Licenciatura que podem contribuir para com as discussões 

de atividade e fim das licenciaturas no sentido de preparação de um professor para atuar na 

educação básica. 

                                                           
8
 Ressalta-se que um destes professores possui o título de doutora na área de Ensino de Química/Ciências, 

contudo sua formação inicial é de bacharel em Química. 
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É importante salientar que a formação continuada em educação química contribui em 

demasia para a consolidação da identidade profissional docente, pois quando os cursos de 

licenciatura são constituídos pelos educadores químicos, há uma tendência de superação das 

perspectivas instituídas nos cursos de formação de professores que visam uma formação pelo 

método positivista. Nesse contexto, quanto maior a quantidade de educadores químicos, maior 

a probabilidade de superação da visão instituída nos cursos de formação inicial que tratam os 

conhecimentos pedagógicos e epistemológicos do professor como um conhecimento menos 

importante que conhecimento científico químico.  

No âmbito dos cursos de licenciatura em Química do IF Goiano ainda é possível 

constatar que muitos formadores não possuem nem a habilitação pedagógica mínima em 

cursos de licenciatura, por isso os PPC podem direcionar a formação em química de forma 

geral (MALDANER, 1999), ao invés da formação do professor. 

Denota-se que a formação dos próprios formadores em relação ao ensino e educação 

no IF Goiano não é considerada como fator preponderante para a elaboração dos projetos 

pedagógicos, diante disso, torna-se possível que a formação de professores de química no IF 

Goiano ainda seja disciplinar e conteudista. Partimos do pressuposto que a presença de 

educadores químicos favorece uma visão ampla da educação como um todo, da educação 

básica à pós-graduação, e permite uma significação do conhecimento químico necessário a 

atividade docente. Beber e Maldaner (2010) explicitam que a significação dos conteúdos é 

atribuir significados aos conteúdos químicos diante da importância deste na realidade do 

aluno.  Partindo desta inferência, concordamos que muitos conteúdos químicos abordados na 

formação inicial dos licenciados em química pouco possuem relações com o trabalho docente 

na educação básica. 

Diante do panorama apresentado pela falta de educadores químicos nos cursos de 

licenciaturas no IF Goiano, apontamos para possíveis interferências na formação dos 

licenciandos, pois enquanto no âmbito das licenciaturas não houver a ruptura de dicotomias 

como: conhecimentos químicos e conhecimentos pedagógicos; educação superior e educação 

básica; teoria e prática; ensino e pesquisa, é possível que as licenciaturas sejam 

predominantemente formadas por químicos educadores, e não educadores químicos. Maldaner 

(1999) descreve que os professores universitários atuam na docência sem terem refletido e 

problematizado a própria formação profissional, que é ser professor. O autor ainda aponta que 

os cursos de formação inicial continuam a utilizar o modelo de transmissão/recepção e que os 

próprios formadores argumentam: “eu aprendi assim, por que haveria de ser diferente com o 
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meu aluno? ” (p.290). Tal inferência pode ser corroborada pelo perfil dos docentes 

responsáveis pela construção dos PPC no IF Goiano. 

Salientamos que para a ruptura da visão instituída das Ciências pelo método 

positivista, é necessária a reflexão por todos os membros participantes da elaboração dos PPC, 

caso contrário, mesmo com a presença de educadores químicos na construção das propostas, 

estes podem tornar-se espectadores das discussões que permeiam primeiramente a formação 

química, e em segundo plano, a formação do professor de química. 

A partir do perfil dos professores formadores elaboradores dos PPC, buscamos 

elementos que justificam a carga horária da dimensão técnico-científica apresentada 

anteriormente dos cursos. 

Conforme apresentado nos quadros 10 e 11( páginas 83 e 84) dos PPC 3 e 4, 

respectivamente, a carga horária da dimensão técnico científica ultrapassa a 70% ( setenta por 

cento) da carga horária dos cursos, indicando uma formação no sentido de prevalecer à 

formação científica com vistas na formação técnica. 

Ao observar o perfil dos formadores do PPC 4 (página 88) foi possível constatar que 

apenas um docente formador, neste caso de matemática, possui uma formação continuada 

voltada para o ensino e educação. Diante disso, a falta de educadores químicos na construção 

dos PPC favorece a formação técnica dos licenciandos, tendo-se um maior enfoque nas 

disciplinas científicas, o que pode comprometer a formação do futuro professor. Nesse 

sentido, salientamos que a alta carga horária da dimensão técnica- científica do PPC 4 

(70,3%) pode possuir relações intrínsecas com a própria formação dos docentes formadores 

que podem ser considerados como químicos educadores, e para estes interessa: 

 
Conhecer sempre mais as estruturas microscópicas que compões substâncias 
e materiais, como elas interagem entre si, quais as possibilidades novas de 
arranjo que essas interações proporcionam, quais estruturas permitem obter 
materiais com certas características desejáveis e descritas. (MALDANER, 
2012, p.280) 
 

Ressaltamos que a problemática da maior carga horária da dimensão técnico-científica 

em detrimento da dimensão pedagógico-epistemológico do professor pode ser ainda maior 

que 70,3 % no curso em questão, pois as PCC estão inseridas também nas disciplinas de 

caráter técnico- científico experimental. Não estamos argumentando que as PCC devam ser 

inseridas em disciplinas isoladas, contudo é necessário verificar como as PCC estão inseridas 
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nas disciplinas da dimensão técnico-científicas. Tais dados serão discutidos no capítulo 

seguinte sobre como se configuram as ementas destas disciplinas. 

Quanto às comparações dos quadros 10 (página 83) e 15( Página 87) do PPC 3, 

constatou-se que apesar de haver 1(um) educador químico e 1(um) formador com formação 

continuada em educação, este curso ainda apresentou a maior porcentagem (75,8%) da carga 

horária da dimensão técnico-científica. Diante deste cenário, afirmamos que o fato de 

existirem apenas dois professores com formação continuada em educação e ensino em um 

montante de sete professores, torna possível que suas concepções na construção dos PPC 

possam ter tido menor peso na finalização do documento. Ressalta-se ainda que, neste 

campus, todos os formadores com formação acadêmica em química são licenciados e 

bacharéis em química ou apenas bacharel em química industrial e, possivelmente, a formação 

neste curso sofra interferências permeadas pelo modelo de formação (3 +1), ainda que 

disfarçada, pois há evidências que os próprios formadores são oriundos deste modelo de 

formação.  

 Diante disso, os sujeitos responsáveis pela elaboração das propostas dos cursos, 

quando não se tratam de educadores químicos, tendem a sofrer a impregnação da formação 

pelo modelo positivista (3 +1), pois possuem o habitus instituído que considera o 

conhecimento científico e isolado como necessário para ser professor (Maldaner, 1999). 

Salientamos que no PPC 3, as PCC se configuram como disciplinas isoladas de práticas 

pedagógicas, diante disso, há uma tendência de que os conhecimentos de química não sejam 

significados e também não se comuniquem com as PCC e, possivelmente , nem mesmo os 

educadores químicos possuem a oportunidade de diálogo com os demais docentes do curso 

tornando um curso compartimentado em disciplinas de Química e disciplinas Pedagógicas-

epistemológicas.  

Indo ao encontro aos pensamentos de Schön (2000) no aspecto de formação do 

profissional reflexivo, Maldaner (2012) descreve que para a formação de professores de 

química nas licenciaturas é preciso fazer uma significação dos conceitos químicos no sentido 

de que os futuros professores tomem as melhores decisões ao pensar suas ações nas zonas 

indeterminadas da prática, diante disso, argumentamos que os educadores químicos seriam os 

profissionais mais indicados para formar professores com capacidade de reflexão sobre suas 

ações. 

Com relação ao PPC 5, constatou-se que todos os docentes formadores de química são 

licenciados, sendo 4 (quatro) apenas licenciados em química e 1 (um) licenciado e bacharel, 
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porém nenhum destes professores optou pela formação continuada nas áreas de ensino e 

educação na perspectiva de formação de um educador químico. Tal constatação corrobora os 

dizeres de Maldaner (2012) de que faltam educadores químicos nos cursos de formação, pois 

as chamadas dos concursos públicos revelam que não existem esses profissionais e que estes 

têm que ser formados. 

No caso dos professores formadores dos PPC 1, verificou-se que na equipe 

responsável pela construção do PPC há dois Licenciados em Química, dois licenciados e 

bacharéis em química, 1(um) bacharel em Química e 1(um) Bacharel em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. O curso apresenta uma carga horária baixa em relação à 

dimensão técnico-científica (56,5%) dividida em 32 disciplinas, e tal fato pode ser devida à 

presença de um educador químico atuante na equipe de elaboração do PPC. Neste PPC, 

também buscamos nos atentar ao perfil profissional de 1(um) docente responsável pela 

elaboração do PPC. 

Concordamos que para a construção dos projetos, é necessária a visão de formadores 

além das Ciências Químicas, tais como: matemáticos, físicos, pedagogos, etc. Contudo foi 

possível notar a presença de um Bacharel em Análise de desenvolvimentos de Sistemas na 

elaboração do PPC 1.  

Ao considerar a formação interdisciplinar que o professor deva ter, no sentido de 

possuir uma visão ampla das Ciências, entendemos que a presença de formadores das 

multiáreas na elaboração dos PPC seja de grande valia, pois as diferentes concepções das 

diferentes áreas contribuem para a construção de interpretações sobre os fenômenos das 

ciências e ainda salientamos que é importante a inclusão de informática no Ensino de Química 

e as TIC´s na matriz curricular do curso. Neste panorama concordamos com Benite e Benite 

(2008) que argumentam que a escola: 

 
[...] deve integrar as TIC’s porque elas já estão presentes e influentes em 
todas as esferas da vida social, cabendo a escola atuar também no sentido de 
compensar as desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual está 
gerando. A possibilidade do professor se apropriar dessas tecnologias 
integrando-as com ambiente de ensino-aprendizagem de química poder gerar 
um ensino de química mais dinâmico e mais próximo das constantes 
transformações que a sociedade tem vivenciado, contribuindo para diminuir 
a distância que separa a educação básica das ferramentas modernas de 
produção de difusão do conhecimento. (BENITE e BENITE, 2008, p.16) 
 

  É importante salientar que a inclusão das TIC´s e da informática na escola e 

principalmente nos cursos de licenciatura não deve ocorrer de forma disciplinar e isolada dos 
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demais conhecimentos químicos do professor. Nesse sentido, a inserção de informática nas 

licenciaturas terá maior significação quando esta for voltada para atuação do professor da 

educação básica, diante disso partimos da premissa que apenas o educador químico é capaz de 

transitar nas áreas de química e informática. 

A partir deste panorama, constatamos que o PPC 1 apresenta a disciplina de 

Informática aplicada ao Ensino de Química no primeiro período do curso, que a princípio 

colabora com a formação pedagógico-tecnológica dos licenciandos. Todavia ao fazer uma 

análise da ementa da disciplina em questão, denota-se que esta possui um maior 

direcionamento para a área de informática que propriamente para o ensino de Química.  

 

Utilização de programas computacionais básicos: word, excel, access, 
antivírus, firewall, winzip, winrar, capturador de telas, acrobat reader e 
powerpoint, bem como o uso da pesquisa via INTERNET aplicados ao 
ensino da química. O uso do programa ChemSketch para o desenho de 
moléculas, figuras, equações químicas, gráficos, tabelas e aparelhagens com 
vidrarias, bem como a visualização de moléculas em 3D aplicados ao ensino 
da química. Práticas de ensino. (PPC 1, 2013, p.36) (Grifo nosso). 

 

Nesse sentido, evidencia-se a falta do educador químico capaz de intermediar o 

conhecimento da química e da informática, com vistas para a atuação do professor na 

educação básica. A ementa traz indícios de que a disciplina se configura para ser ministrada 

por dois professores: 1(um) de informática e outro com formação em química. Argumentamos 

que a estruturação desta disciplina tende a pouco contribuir para a formação do professor, pois 

a disciplina é vista no primeiro período do curso, onde os conhecimentos químicos 

necessários ao professor de química não são contemplados nesta etapa do curso. 

Argumentamos ainda que a oferta desta disciplina no primeiro período do curso demonstra 

uma falta de conhecimento curricular dos próprios professores formadores, considerando que 

a informática e a química não estão confluentes. 

A respeito do perfil dos formadores do PPC 2, verificou-se uma variedade na 

formação acadêmica dos professores formadores responsáveis pela construção do PPC 2 

(página 87), porém nenhum dos participantes que possui a formação em química, apresenta a 

pós-graduação na área de ensino ou educação em química, ou seja, não se constituem como 

educadores químicos. Diante disso, é possível haver uma tendência de compreensão por parte 

dos químicos formadores que a formação do professor se dá apenas pelos professores da 

dimensão pedagógica-epistemológica, enquanto a formação química é feita por docentes da 
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área de Química e áreas afins9. Revela-se uma disputa das concepções epistemológicas de 

cada carreira, do químico e do professor, promovendo o distanciamento dos conhecimentos 

químicos e pedagógicos. 

A baixa carga horária em disciplinas da dimensão técnico-científica e o maior valor da 

carga horária da dimensão pedagógico- epistemológica do professor no âmbito do IF Goiano 

(25,6%) neste PPC pode ser resultado de uma arena de embates entre os químicos educadores 

e o educador, haja vista que a elaboração deste PPC contou com a participação de um 

pedagogo com pós-graduação em educação. Embora neste PPC a carga horária destinada à 

dimensão pedagógico-epistemológica se configure como aproximadamente ¼ da carga 

horária do curso em disciplinas, é possível que não haja aproximação entre as áreas. Diante 

disso, concordamos com Maldaner (2012) que afirma que o fortalecimento das licenciaturas 

só ocorrerá a partir do Educador Químico com autoridade e liderança, capaz de intermediar os 

conhecimentos químicos e pedagógicos e aproximar os educadores químicos e os químicos 

educadores. A falta de diálogo entre as diferentes áreas do curso vai ao encontro dos dizeres 

de Demo (2011) que ratifica que nos cursos são ministrados vários cursos de 60, 80 horas em 

oito semestres, não havendo comunicação entre as áreas e nem aprofundando os 

conhecimentos, apenas transmitindo conhecimento através da aula copiada.  

A partir dessa análise, entende-se que o perfil pretendido para o licenciado nos cursos 

de química do IF Goiano estabelece parâmetros que se encontram mais alinhados ao perfil do 

bacharel que ao perfil do professor. Isso acontece tanto pelos documentos contemplarem, em 

aspectos quantitativos, disciplinas do núcleo técnico-científico quanto por evidenciarem a 

profissão do Químico em alguns casos mesmo considerando que as identidades são diferentes. 

Tais fatos são corroborados pela falta de educadores químicos que atuem no sentido de uma 

nova formação nos cursos de Licenciatura em Química.  

4.2. O Perfil instituído na concepção dos licenciandos 
  

 Nesta etapa da pesquisa, fundamentamos nossas discussões a partir de questionários 

respondidos por 26 licenciandos em Química de um campus do IF Goiano. A partir das 

respostas construídas pelos alunos sobre as perspectivas profissionais e as concepções de 

pesquisas, é possível estabelecer relações entre os PPC e a formação dos licenciandos. 

                                                           
9
 No PPC 2, verificou-se a presença de 1 (um) professor formador com formação acadêmica de Bacharel em 

Farmácia na equipe de elaboração do PPC. 
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4.2.1. As perspectivas profissionais:   
 

Buscando compreender as perspectivas profissionais dos licenciandos com intuito de 

identificar possíveis correlações das concepções dos alunos com as propostas explicitadas nos 

PPC, foi pedido aos alunos do campus 2 (ver apêndice A) que respondessem um questionário 

no qual também deveria fazer a construção de textos dissertativos sobre as perspectivas 

profissionais e as concepções sobre pesquisa.  

Através da ferramenta wordle10, os textos dissertativos elaborados pelos licenciandos 

sobre as perspectivas profissionais foram utilizados como objetos de análise para construção 

de nuvem dos termos mais proeminentes nos textos (Figura 9). Segundo Kern et al (2010 

apud PEREIRA, 2014, p.48), a nuvem de termos nada mais é que um arranjo gráfico das 

palavras de um texto em duas dimensões, de forma que o tamanho de cada palavra é 

relacionado à sua frequência. 

 

Figura 9: Perspectivas profissionais dos licenciandos do campus 2 

 
Fonte: Alves e Mesquita (2015). 

 
Por se tratar de um curso de licenciatura, o prognóstico mais esperado e coerente era 

encontrar termos comuns a pratica profissional do professor como: sala de aula, 

interdisciplinaridade, docência, aluno, estágio entre outros, no entanto verificou-se que os 

termos mais utilizados pelos alunos foram química, mestrado e concurso, além de outros com 

menor proeminência como: trabalho, indústria, laboratório e pesquisa. A nuvem de termos 

demonstra que a perspectivas profissionais dos licenciandos se direcionam para o meio 

acadêmico e para o exercício profissional no viés da química. Nessa perspectiva pode-se 

                                                           
10

 Disponível em:  http://www.wordle.net 
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entender que os campos11 científico e tecnológico se sobrepuseram ao campo educacional 

durante formação dos licenciados.  

 A análise ainda permitiu constatar que termos referentes ao campo da prática 

docente, esperados nos prognósticos não possuíram destaque na nuvem de termos, sendo 

“educação” como o único termo observado. A partir dos resultados obtidos evidencia-se que 

há uma maior aproximação dos licenciados para a atuação no sentido de formação de um 

bacharel em Química, embora seja um curso de licenciatura. Esta falta de identificação com a 

carreira docente pode possuir relações com o exposto nos PPC que caracterizam a formação 

técnica dos licenciandos e, consequentemente, pode produzir interferências na concepção da 

própria formação dos licenciados. Tal fato pode ser observado pelos trechos representativos 

dos textos construídos pelos alunos que são transcritos a seguir. 

A5(Campus 2): As minhas perspectivas são de ir para uma indústria ou fazer um mestrado 

para uma melhor carreira profissional. Não pretendo dar aula, quero mesmo ir para a 

indústria, ou continuar os estudos. 

A9 (Campus 2): A minha perspectiva é muito boa por ser um curso bom, tem problemas sim, 

pois não forma professores e sim visa à formação de bacharéis em Química. 

Na fala do aluno 05 percebemos que a perspectiva profissional se orienta no sentido 

do trabalho na indústria. No entanto, o curso é de formação de professores e percebe-se que 

há uma desvirtuação da identidade profissional. Esse processo pode ser resultante do fato de 

que a instituição possui histórico na formação técnica e tecnológica tendo um habitus já 

consolidado nesse campo formativo. Além desse aspecto, os docentes desse campus, 

especificamente, não têm formação na área de ensino de química e a maioria que é mestre ou 

doutor desenvolveu suas pesquisas na área técnica da química. Tal contexto pode influenciar 

os licenciandos em suas visões de futuro profissional, pois segundo Muzzeti (2000), existe um 

mecanismo ideológico na escolha hegemônica de temas ou objetos de pesquisa em um 

determinado momento: 

A definição hegemônica dos temas, objetos socialmente reconhecidos como 
importantes ou insignificantes em um dado momento, constitui-se em um 
dos mecanismos ideológicos que fazem com que temas e objetos não menos 

                                                           
11

 - O conceito de campo citado é baseado em Bourdieu (2004) e citado por Alves e Mesquita (2015) na página 
41. 
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nobres ou indignos não interessem a ninguém, ou, em contrapartida, sejam 
tratados de modo envergonhado ou vicioso. (MUZZETI, 2000, p. 258) 
 

Dessa forma, podemos inferir que a escolha profissional pela docência no ensino 

básico para esse grupo de licenciandos não se mostra como um objeto importante e isso pode 

ser resultado da pouca importância dada a esse elemento pelos próprios formadores. Nesse 

sentido, Maldaner (2000) aponta que “há um despreparo por parte também dos professores 

universitários e isso afeta a formação em química em geral” (p.47). 

 Diante dos trechos transcritos pelos alunos, é possível observar evidências de que as 

propostas de formação presentes nos PPC discutidas anteriormente, influenciam diretamente 

na visão do licenciando sobre a sua atuação profissional e podem provocar situações de 

conflitos nos próprios alunos ao não se sentirem habilitados pedagogicamente para atuar nas 

salas de aula da educação básica. Nesse sentido, a busca pela pós-graduação após a conclusão 

do curso conforme apresentado através da proeminência do termo “mestrado” na nuvem de 

termos e também na fala do aluno 05, pode ser entendida como um mecanismo de 

postergação da atuação docente na educação básica. Ao formar professores que não possuem 

a pretensão para a atuação na educação básica, indica-se que o processo de formação docente 

apresenta questionamentos que podem possuir relações com o próprio perfil “bacharelesco” 

instituído nos PPC.    

 Os trechos a seguir sinalizam esta possível lacuna de formação destes alunos diante 

da própria visão instituída pelos licenciandos sobre a atuação profissional na educação básica. 

Constata-se que a atuação na educação básica nas redes estaduais e municipais de ensino não 

gera expectativas profissionais pelos licenciandos, direcionando-os para os programas de pós-

graduação no intuito de almejar a carreira na educação superior conforme os trechos dos 

alunos 10 e 11. 

A10 (Campus 2): Após a realização de pelo menos um curso de pós-graduação, pretendo 

prestar concursos, principalmente na educação de nível superior. Não me sinto motivado em 

exercer a profissão de professor da rede estadual de ensino, visto que, considero as 

condições de trabalho não muito estimulantes. 

A11 (Campus 2): Pretendo cursar um mestrado em química para futuramente ser um docente 

no ensino superior, pois é maior a valorização do professor [...] 
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 Apesar dos alunos 10 e 11 apresentarem a motivação pela docência na educação 

superior, é necessário salientar que os cursos de licenciaturas não apresentam este foco de 

formação e, nesse sentido, a falta de motivação pela educação básica, pode possuir relações 

com uma possível dicotomia bacharelado X licenciatura instituída no próprio âmbito dos 

cursos que tendem desqualificar a formação do professor e supervalorizar a formação técnica 

do bacharel. Esta desqualificação do professor pode ser interpretada com um processo de 

baixa estima docente e é expresso nos trechos abaixo: 

A7 (Campus 2): O curso de Licenciatura em Química é muito bom, mas exige muita 

dedicação e estudo constante. Como é uma área muito ampla, apesar de o curso ser 

licenciatura, tendo conhecimento dos grandes desafios que os professores enfrentam como 

os baixos salários, condições de trabalho e falta de interesse dos alunos.  (Grifo nosso) 

A17(Campus 2): Gosto muito do ensino, mas as redes de ensino são precárias e causam 

desmotivação, com exceção da rede federal. Ser realizada e ou bem-sucedida não significa 

para mim, trabalhar na área de minha formação. 

A24 (Campus 2): Pretendo entrar em um mestrado, mas não decidi se trabalharei com o 

ensino ou a linha dura de química, a última me chama enorme atenção, pois sinto satisfação 

enorme em estar em um laboratório. A experiência de estágio em sala de aula ainda não me 

fez sentir paixão pela docência, pois meu estágio foi feito em escola estadual e não 

concordo com o que está sendo proposto aos professores. (Grifo nosso) 

 Na fala dos alunos do campus analisado, pode-se perceber que a visão sobre a 

carreira docente na educação básica é desestimulante e tende a afastar os licenciandos desse 

nível de ensino. Nesse sentido, Jesus; Araújo; Vianna (2014, p. 358), ao descreverem as 

realidades dos cursos de licenciatura em química no cenário atual, apontam para o 

desestímulo para a formação do professor de química na educação básica, “em parte, pelo 

baixo valor social, má remuneração do profissional diplomado e demais condições de 

trabalho. Isso faz com que os cursos de Licenciatura tenham as piores notas de corte nos 

processos seletivos e também apresentem elevadas taxas de vagas ociosas”, conforme 

apresentado na fala do aluno 24. 

 É necessária uma avaliação dos próprios cursos de formação em que estão inseridos 

estes alunos, pois “a falta de paixão pela docência” relatada pelo aluno 24 não deveria ocorrer 
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nesses futuros profissionais que ingressarão na carreira de professor, nesse sentido a falta da 

constituição de identidade do professor pelos alunos pode ter relação intrínseca com o perfil 

pretendido nos PPC e o perfil constituído no âmbito de formação técnica e tecnológica o IF 

goiano.  

4.2.2. A concepção de pesquisa pelos licenciandos. 
 

    Outro aspecto que corrobora a nossa argumentação da formação técnica nas 

licenciaturas do IF Goiano, refere-se às ideias que os alunos apresentaram sobre pesquisa em 

suas respostas ao questionário. A formação de um professor pela racionalidade técnica traz, 

dentre outras concepções, as perspectivas positivistas da Ciência que se configuram 

considerando o conhecimento científico como basilar para a formação do sujeito e se 

respaldam na ideia de que o desenvolvimento da ciência por meio da pesquisa ocorre 

vinculado às atividades de experimentação em laboratório (LOBO e MORADILLO, 2003). 

Tal visão pode ser identificada em algumas falas dos alunos como o trecho destacado a seguir: 

A1 (Campus 2): As atividades de pesquisa são atividades extras curriculares que vinculam 

algum experimento ou prática no desenvolvimento científico/tecnológico. 

Denota-se na fala do aluno 01, uma concepção positivista de Ciência e pesquisa que se 

pautam na construção dos saberes a partir de bases quantitativas e experimentais sendo 

calcada em uma visão de neutralidade da Ciência. Para Lobo e Moradillo (2003), a influência 

da visão positivista na formação de professores pode redundar em práticas docentes 

inadequadas com um enfoque nas questões de observação, experimentação e ênfase no 

produto científico. Nessa perspectiva, é necessário estar atento para os conceitos formados 

pelos licenciandos, pois ao considerarem a pesquisa pelo método positivista, possivelmente 

não desenvolverão pesquisas do campo educacional, provocando a própria desvirtuação de 

sua formação.  O método positivista de pesquisa é constituído em monismos12 e acabou por se 

cristalizar em espécie de receituário a ser seguido em toda investigação científica (OLIVEIRA 

2000, p. 57). 

                                                           
12

 Perelman ( 1979): os monismos são sistemas de racionalidade fechada que têm pretensão de dar respostas 
finais, definitivas, coercivas, acerca dos problemas que examinam. 
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A análise permitiu observar que os licenciandos compreendem as pesquisas como um 

processo de dependência da hierarquia e pouco autônomo conforme a concepção do aluno 02, 

transcrita a seguir, sobre pesquisa. 

A2 (Campus 2): É desenvolver projetos de pesquisa juntamente com o professor orientador e 

buscar dados sobre determinado assunto, para que ao final do projeto, possam contribuir de 

alguma forma para a instituição ou no meio que atua. 

A concepção do aluno 2 também demonstra que o método positivista está bastante 

presente na realidade destes alunos, pois ele acredita que a pesquisa é uma busca e coleta de 

dados e percebe-se que, em nenhum momento da resposta, o licenciando evidenciou aspectos 

relacionados ao processo de estabelecimento de diálogos e escritas para a resolução de 

problemas, sugerindo que a formação deste não está sendo por meio de diálogo, escrita e 

leitura como possibilidade de pensar (Galiazzi, 2003). Nessa perspectiva, o fazer pesquisa no 

contexto educacional considera aspectos mais amplos do que o método científico de validar 

hipóteses por meio de experimentos repetidos diversas vezes.  

A fala do aluno 13 a seguir aponta, implicitamente, para uma visão de pesquisa como 

uma atividade que pode ser desenvolvida por pessoas “iluminadas” capazes de descobrir e 

gerar grandes invenções para a humanidade, pois na concepção deste aluno, o pesquisador 

possui um estereótipo oriundo de visão positivista de Ciência, como alguém que, 

isoladamente, faz a descoberta de coisas nos laboratórios e é uma pessoa muito desenvolvida 

em seu cognitivo perante aos outros. A pesquisa precisa ser internalizada como atitude 

cotidiana do professor e não como apenas atividades para pessoas especiais e com altos 

salários (DEMO, 2011). 

A13 (Campus 2): São atividades que visam o estudo de um determinado objeto, para a 

compreensão deste. Pode ser descoberta, novas técnicas, substâncias, dentre outras que 

possam ajudar a humanidade. 

 Para Kosminsky e Giordan (2002) esta visão: 

[...] sobre ciências são decorrentes do pensamento positivista, representado 
sobretudo, pelas ideias de Augusto Comte (1798-1857). Para aquele que é 
considerado um dos fundadores da Sociologia, o conhecimento científico é 
proposição demonstrável e demonstrada de leis que se originam na experiência. Tal 
conhecimento se obtém pelo aprimoramento do senso comum, lançando-se mão de 
um método único para todas as ciências. O Método Positivo é estabelecido com base 
na observação e experiência, no acúmulo de evidências e na formulação de 
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hipóteses, no encadeamento de ideias e é ele quem deve instruir o pensamento 
positivo na elaboração do conhecimento científico. (KOSMINSKY e GIORDAN, 
2002, p.04-05) 

 

 Para Maldaner (2000), a pesquisa educacional deve ser realizada com a participação 

do próprio professor, tanto em formação inicial quanto em formação continuada. Defendemos 

que a pesquisa educacional precisa fazer parte do currículo dos cursos de formação de 

professores e que seus benefícios na formação profissional e humana vão além das 

publicações em eventos científicos, já que em muitas vezes estas publicações não chegam ao 

professor da educação básica, tornando-se apenas uma reprodução de pesquisa sem objetivos 

para a sociedade. Para Maldaner (2000, p.88) “a pesquisa como princípio formador e como 

prática, deveria tornar-se constitutiva da própria atividade do professor, por ser a forma mais 

coerente de construção/reconstrução do conhecimento e da cultura”. 

 Compartilhamos com os pensamentos de Echeverría; Benite; Soares (2010) que 

afirmam que a pesquisa é capaz de contribuir para dinamizar a capacidade de intervenção no 

coletivo escolar de alunos-professores. Nesse sentido, a concepção de pesquisa apresentada 

pelos alunos sugere que a pesquisa educacional no campus analisado do IF Goiano não possui 

relevância no contexto de formação do professor autônomo e capaz da utilização da pesquisa 

como metodologia de transformação do processo ensino-aprendizagem. Maldaner (2000) 

explicita que a formação do professor/pesquisador, que cria/recria a sua profissão no contexto 

da prática permite superar as formas tradicionais de “treinamento em serviço” presentes nas 

licenciaturas (p.391). 

 A falta de realização de pesquisas educacionais contribui para a formação do professor 

pouco autônomo, o que pode provocar a formação de professores reprodutores de conteúdo. 

Essa formação de profissionais heterônomos pode contribuir para a formação de professores 

que tendem a aceitar o que lhes foi ensinado, tendem a aplicar aquilo que lhe foi repassado e, 

consequentemente, se frustram com a carreira docente, pois na própria formação não foram 

construídos momentos de reflexão sobre a atuação docente.  

  Nessa perspectiva, a inserção das pesquisas em educação como método de reflexão 

sobre a ação nos cursos de licenciatura pode propiciar a formação de professores reflexivos. 

Todavia, no curso analisado, evidencia-se, nas respostas dos alunos, que no próprio curso de 

formação há uma dicotomia instalada de pesquisa científica X pesquisa educacional, em que 

há a valorização da pesquisa científica e técnica, promovendo a desvalorização de pesquisas 
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educacionais. Tal fato pode ser apresentado na fala do aluno 10 que, nas entrelinhas, não 

considera as pesquisas educacionais como atividades de pesquisas: 

A 10 (Campus 2): As atividades de pesquisa são muito importantes, tanto para quem trabalha 

na área da educação quanto no campo da pesquisa em si, desperta no aluno o interesse 

pelos estudos. 

 Nessa perspectiva, assim como apresentado nas análises dos PPC em que há a 

supervalorização dos conhecimentos científicos nas disciplinas optativas direcionadas para a 

formação de um químico em relação às disciplinas de formação pedagógica, destacando que 

as atividades de pesquisa tendem a caminhar em sentidos contrários a atividade docente, 

conforme apresentado na nuvem de termos construída a partir das respostas dos alunos sobre 

concepção de pesquisa. A nuvem (figura 10) demonstra uma proeminência de termos relativos 

à prática de pesquisa de um Químico. 

 
 
Figura 10: Concepções sobre pesquisas apresentadas pelos licenciandos do campus 2 

 
Fonte: O Pesquisador. 
 
 
 Embora na nuvem de termos sobre a concepção de pesquisa tenha emergido um maior 

número de termos que poderiam ser classificados como próprio da atuação docente em 

relação à figura 9, o contexto em que foram inseridos estes termos nem sempre se 

configuraram como próprios da pesquisa educacional ou da atuação docente, conforme pode 

ser observado nos trechos transcritos abaixo: 
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A25 (Campus 2): É o desenvolvimento de um projeto, em que o professor escreve e manda 

para alguns lugares, como o CNPq, para que este possa ter aprovação. Quando aprovado, o 

professor pode começar a desenvolver com os alunos. Após desenvolvido, são obtidos os 

dados, com isso o trabalho é escrito e precisa ser apresentado em algum evento. (Grifo 

nosso) 

 Na fala do aluno 25, a visão da pesquisa como processo de ensino-aprendizagem em 

sua resposta não se direciona às questões de ensino e aprendizagem no contexto da ação 

docente, mas sim em relação a ele mesmo, como aluno, no centro do processo, demonstrando 

uma dependência de seu orientador no sentido de construção da sua aprendizagem.   A partir 

desses recortes sobre as concepções dos alunos em relação à pesquisa e ao futuro profissional 

é possível concluir que os licenciandos que responderam ao questionário não têm em sua 

formação elementos formativos que lhes apontem as perspectivas de pesquisas para a atuação 

docente na educação básica como uma possibilidade interessante de atividade profissional, 

apesar de estarem cursando uma licenciatura. 
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5. A CONCEPÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE 
 

Neste capítulo serão apresentadas as análises relacionadas às possíveis interferências 

sobre o processo de formação da identidade docente, considerando tanto as concepções 

inseridas nos PPC dos cursos de Licenciatura em Química, quanto às “vozes” dos 

licenciandos obtidas nas respostas dos questionários aplicados a 62 licenciandos dos 5 campi 

do IF Goiano. 

5.1. Os PPCs X licenciandos: Entrelaçados e embaralhados 
 

Embora as concepções sobre a profissão docente nem sempre estejam explícitas nos 

documentos, buscamos possíveis elementos que pudessem exprimir a visão institucional e dos 

docentes formadores sobre a profissão docente e estabelecemos relações com os discursos dos 

licenciandos explicitados nos questionários respondidos. 

Neste capítulo, discutiremos duas subcategorias de análise que emergiram a partir 

das análises dos PPC: As práticas como componentes curriculares; e os Trabalhos de Curso 

(TC) e suas contribuições como pesquisa. 

Diante destas subcategorias de análise, acreditamos que é possível estabelecer 

relações entre os PPC e as possíveis interferências na formação da identidade docente dos 

licenciandos em Química. 

5.1.1. As práticas como componentes curriculares 
 

Nas análises do PPC 2, verificou-se que há contradições e conflitos nas propostas das 

disciplinas de Oficina Pedagógica (O.P). Estas estão divididas no PPC em seis disciplinas e 

apresentam a nomenclatura de Oficina pedagógica I; II; III; IV; V e VI.  Salientamos que as 

propostas estão conflitantes, pois ao longo do curso as disciplinas se tornam repetitivas e sem 

um objetivo claro e conciso para cada uma delas. Durante as análises foi possível constatar 

que em alguns casos as disciplinas de O.P apresentam ementas idênticas (ipsis litteris) entre 

elas, como no caso de O.P I e II, apesar de possuírem cargas horárias diferentes. 

A ementa das disciplinas de O.P. I e II é descrita no PPC 2 como: “Práticas 

pedagógicas das disciplinas do período com enfoque no ensino de ciências na educação 

básica” (PPC 2, 2013, 0.25 e 31) e o objetivo geral das duas disciplinas é apresentado à 

comunidade acadêmica: 
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Esta disciplina tem por objetivo desenvolver as práticas docentes com 
enfoque no ensino de ciências como um todo na educação básica e no 
ensino médio através da apropriação dos conceitos das disciplinas 
encontradas no período e usando um tema previamente definido em projeto 
integrador. (PPC, p. 25 e 31) (Grifo nosso) 

 
Ratificamos a ideia de propostas conflitantes, pois de acordo com o objetivo geral 

das disciplinas, estas deveriam promover a interdisciplinaridade com as disciplinas do 

período, contudo ao fazer uma análise das referências bibliográficas, observamos a presença 

apenas de obras de Química, não sendo evidenciada a possibilidade de interdisciplinaridade, 

pois consideramos que a presença de obras das multiáreas contribui para o processo de 

compreensão e construção de atividades interdisciplinar. A fim de promover a 

interdisciplinaridade, argumentamos que o professor precisa saber ensinar e não somente 

ensinar, nessa perspectiva, se a interdisciplinaridade não for promovida nos cursos de 

formação, possivelmente o licenciado não articulará o conhecimento químico com as outras 

áreas do conhecimento na educação básica. Segundo Mesquita (2010) a interdisciplinaridade: 

 

[...] envolve o diálogo entre os saberes que se constroem e se encontram nos 
caminhos percorridos durante a formação inicial dos futuros professores. 
Esse diálogo se faz necessário para que estes professores, quando atuantes 
nas suas esferas profissionais, possam desenvolver práticas pedagógicas que 
sejam pensadas como possibilidades de integração entre os seus pares na 
escola. (MESQUITA, 2010, p.111) 

 
Outra contradição apresentada no objetivo geral de O.P I e O.P II é a separação da 

educação básica e ensino médio, sugerindo que o ensino médio é um nível de ensino não 

pertencente à educação básica. Nas entrelinhas, verifica-se que a construção da ementa destas 

disciplinas possa ter ocorrido por professores formadores que não são educadores químicos ou 

sequer possuem o mínimo de habilitação pedagógica e conhecimento quanto à Lei de 

Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDBEN). Segundo a LDBEN-1996: 

 
Art. 21º. A educação escolar compõe-se de: 
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; 
II - educação superior. (BRASIL, 1996, p.9-10)  

 

Nessa perspectiva, concordamos com Maldaner (2012), de que faltam educadores 

químicos preocupados e conscientes do princípio dos cursos de formação inicial, que visam a 

formação de um educador para a educação básica, ou seja, a simples criação de cursos de 

Licenciatura em Química, porém sem profissionais habilitados, não garante a formação da 
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identidade docente nos licenciandos, haja vista que a maioria dos professores de Química no 

IF Goiano não possui formação em pós-graduação na área do Ensino de Química, conforme é 

demonstrado no quadro 14  sobre  a formação dos professores do curso deste PPC.  

Nas disciplinas de O P III e IV, as ementas e objetivo geral são idênticos e também 

pode não haver a efetivação da interdisciplinaridade, pois apenas o objetivo geral que 

referencia conceitos de interdisciplinaridade, sem a presença de formadores aptos a esta 

execução, não é garantida a efetivação da mesma, semelhantemente às O.P I e II, que sequer 

apresentam referenciais bibliográficos das outras áreas do conhecimento. Outro fato descrito 

que gera diversas dubiedades, é que no objetivo geral de todas as disciplinas de O.P, cita-se a 

utilização de um projeto integrador: 

 
Esta disciplina tem por objetivo desenvolver as habilidade e competências 
nas práticas pedagógicas das disciplinas ministradas no período com foco na 
interdisciplinaridade no curso de Licenciatura em Química, visando a 
compreensão do curso de Licenciatura em Química de acordo com os temas 
propostos no projeto integrador do curso. (PPC 2, 2013, p.36 e 40) (Grifo 
nosso) 

 

Embora o objetivo sugira a utilização dos projetos integradores, no PPC 2, não foi 

encontrada citação sobre esses projetos e também não são apresentados os critérios para a 

aplicação dos referidos projetos. Segundo Roveda e Pizzato (2015) estes tipos de projetos 

assumem um aspecto interdisciplinar na aplicação de uma proposta didática buscando um 

tema gerador que transversalize o ensino de diversas áreas.  Nessa perspectiva há a 

necessidade da integração dos professores das diversas áreas do conhecimento do curso de 

Licenciatura em Química para a integralização do projeto. No entanto, não é possível avaliar 

esse contexto considerando que não há no documento, explicitação sobre tais projetos.  

Nas disciplinas de O.P. V e VI, apesar de não possuírem ementas iguais, apenas 

semelhantes, verificou-se que também apresentam o mesmo objetivo geral. Nas análises 

destas disciplinas, o que mais gerou reflexões sobre as possíveis interferências na formação da 

identidade docente foram as referências bibliográficas utilizadas nas disciplinas. Os títulos das 

obras apresentadas sugerem uma visão que a prática docente pode ser transmitida por meio de 

receituário pronto e técnicas de como ministrar uma boa aula. As referências encontradas 

foram: “Dinâmicas em sala de aula para todos os níveis de ensino”; “Didática e oratória com 

Datashow”; “Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações”; “Dominando as 

técnicas de ensino”; “Técnicas criativas para dinamizar as aulas de química”.  
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Ao constituir como referências bibliográficas obras que direcionam para um 

tecnicismo na sala de aula, são corroborados os pensamentos sobre o método positivista em 

que as ciências são constituídas principalmente pelo conhecimento químico, onde o foco 

principal está baseado nos conhecimentos científicos e os conhecimentos pedagógicos são 

tratados à margem do conteúdo químico de bancada. Tal fato ratifica a ideia positivista pelo 

viés da racionalidade técnica que utiliza de “receitas prontas” para solucionar problemas 

específicos e sugere que a formação do professor é fácil e basta dominar os conhecimentos 

científicos do conteúdo químico. Diante disso, denota-se que pode não haver a preparação 

para formação de profissionais autônomos, capazes de construir seus próprios meios em prol 

de uma atuação pedagógica condizente com a realidade em que está inserido, pois, nesse 

sentido, as supostas “técnicas de ensino” favorece a formação de professores pouco 

reflexivos, que poderão não saber enfrentar as zonas de incerteza da prática em sala de aula. 

As análises das disciplinas de O.P do PPC 2 demonstraram certo desconhecimento e 

falta de compromisso com as práticas como componentes curriculares (PCC), importantes 

para a articulação dos saberes da teoria e prática do professor, que discutiremos adiante. 

Nesse sentido, concordamos com Gatti (2014) ao afirmar que os cursos de licenciatura se 

mostram “estanques entre si e, também, segregam a formação na área específica dos 

conhecimentos pedagógicos, dedicando parte exígua de seu currículo às práticas profissionais 

docentes”. (p.39)  

 
A inferência apresentada pela autora é pertinente ao PPC 2, pois se evidencia que até 

mesmo as disciplinas pedagógicas e práticas não possuem direcionamentos definidos para 

cursos de licenciatura. A desvirtuação das propostas pedagógicas do curso nas PCC pode 

promover no licenciando diversas dúvidas quanto à prática docente, além de favorecer a 

insegurança do licenciando em atuar na educação básica, já que no próprio curso de formação 

não lhe foi apresentado nem trabalhado a transposição didática dos conteúdos químicos e 

recontextualização dos mesmos. “A recontextualização dos conceitos e conteúdos 

potencializa a aprendizagem, de forma que é possível utilizar esses conhecimentos tanto no 

âmbito escolar quanto extraescolar” (MALDANER, 2006, p.102).  

As falas dos alunos, como as que são apresentadas a seguir, ratificam a falta de 

direcionamentos do curso e de perspectivas para atuação na educação básica, pois se denota 

uma falta de identidade docente nos licenciandos, que em muitos casos, optam por seguir 

carreira de professor apenas o término da pós-graduação. Nesse sentido, a fala dos alunos 
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demonstra que o curso de licenciatura não subsidiou sua formação no sentido de se sentir apto 

a adentrar nas salas de aulas. 

 

A3 (campus 2): O que realmente queria era terminar a graduação e tentar o mestrado e 

depois o doutorado e no meio desse tempo, pretendo prestar concurso [...] 

 

A8 (campus 2): Pretendo seguir a carreira docente, mas primeiro pretendo me capacitar 

para a carreira através de pós-graduação, para seguir na docência no ensino superior.  

 

A falta de efetivação das PCC pode promover uma sobreposição da formação técnica 

e que possivelmente tende distanciar os licenciandos da atuação docente na educação básica. 

Segundo Terrazzan et al (2008) as PCC: 

[...] deverão proporcionar a reflexão sobre esses conhecimentos que estão 
sendo aprendidos pelo licenciando e que, após um processo de transposição 
didática, serão por eles ensinados durante a sua atuação profissional como 
professores. Assim, as atividades relativas à PCC deverão se constituir em 
momentos de formação privilegiados para articular o conhecimento 
conceitual da “matéria de ensino” com os conteúdos a serem ensinados na 
Educação Básica, considerando condicionantes, particularidades e objetivos 
de cada unidade escolar. (TERRAZZAN et al, 2008, p.75) 

 

Esta falta de direcionamentos para a formação docente destes licenciandos é também 

demonstrada na fala do aluno 9, que expressa claramente que o curso forma bacharéis em 

Química, confirmando as ideias de Arantes (2013) que afirma que no IF Goiano os cursos de 

licenciaturas não são constituídos em sua essência para a formação de professores na 

educação básica. 

  

A9 (campus 2): A minha perspectiva é muito boa por ser um curso bom, tem problemas sim, 

pois não forma professores e sim visa à formação de bacharéis em Química.  (Grifo nosso) 

  

Nas análises do PPC 3 quanto à visão instituída sobre as PCC denota-se que as 

disciplinas que compõem as PCC, apresentam propostas definidas sobre a inserção das 

práticas na formação docente. Nesse sentido, verifica-se que as PCC buscam elementos da 

formação docente, bem como a formação dos conhecimentos químicos necessários à 

formação do professor, seguindo as orientações do Parecer CNE/CES 15/2005 que esclarece 

quanto à finalidade das PCC: 
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[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos 
ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. 
Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os 
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas diversas 
atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades 
caracterizadas como práticas como componente curricular podem ser 
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras 
atividades formativas (BRASIL, 2005, 0.03). 

 

Conforme apresentado no quadro 10, as PCC estão inseridas em seis disciplinas neste 

curso e são denominadas de Oficinas Pedagógicas de Química: Geral; Inorgânica; Analítica; 

Físico-Química; Orgânica; e de Bioquímica/Microbiologia13. Apesar de se constituírem como 

disciplinas isoladas das disciplinas de conteúdo científico químico, verifica-se que há 

consonância entre o conteúdo abordado na disciplina científica e oficinas, pois há 

semelhanças nas próprias referências bibliográficas. Neste cenário, torna-se possível a 

transposição didática dos conteúdos do ensino superior para a educação básica, haja vista que 

estão presentes os livros didáticos do ensino médio nas referências bibliográficas, diminuindo 

a distância dos conteúdos químicos aprendidos e os ensinados nas escolas. 

Ressaltamos ainda que, diferentemente, do PPC 2, neste curso (PPC 3), nas ementas 

das disciplinas de oficinas pedagógicas, estão inseridos expressões e termos referentes à 

atuação docente em sala de aula tais como: “planejamento de ensino”, “interface na 

formação”, “mediação pedagógica”, “aprendizagem significativa”, “tecnologias no ensino de 

química”, “atividades lúdicas”, “ química lúdica”, “experimentos com materiais alternativos e 

adaptados para a educação inclusiva”, entre outros. 

Nesse sentido, ressaltamos que a presença do educador químico na construção da 

proposta contribui no sentido relacionar os conteúdos de Química Inorgânica com a educação 

básica, haja vista que as disciplinas de O.P são estruturadas concomitantemente às disciplinas 

científicas ou posteriormente. A figura 11 apresenta a ementa da disciplina de O.P de Química 

Inorgânica, na qual podemos ver a interface dos conteúdos próprios da Química Inorgânica, 

bem como sua significação no Ensino Médio a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM).  

                                                           
13

 Embora a disciplina de Oficina de prática Pedagógica de Bioquímica/Microbiologia esteja contemplada na 
matriz curricular do curso, no PPC não é apresentado a ementa da mesma. 
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 Neste Panorama, as disciplinas de O.P do PPC3 cumprem seus objetivos de 

aproximar a importância em que é dada aos conhecimentos químicos na educação superior no 

sentido de aproximação da educação básica. 

 
 
  Figura 11: Ementa da disciplina de O.P de Química Inorgânica do PPC 3 

 
 Fonte: PPC 3 

 

Salientamos que a inserção das PCC e sua efetivação na formação da identidade 

docente dos licenciandos contempla apenas uma parte do processo de formação da identidade. 

Todavia é necessária uma análise do contexto geral e social do curso em questão, pois a 
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formação do professor perpassa por outras questões no âmbito da formação inicial que 

contribuem para a construção da identidade do professor, tais como: as pesquisas instituídas, 

as compreensões pertinentes à educação básica, os projetos de extensão que favorecem a 

formação do professor e também projetos que contribuam para com a identidade docente 

como o PIBID. Partimos do pressuposto que as licenciaturas são responsáveis pelo primeiro 

momento de construção da identidade docente e que, ao longo da carreira, o professor vai se 

apropriando de novos conceitos para a construção de sua própria identidade. Tal fato distingui 

os cursos de licenciatura e bacharelado e a visão do professor licenciado e do bacharel 

“professor”, pois na formação bacharelesca prevalece a construção dos saberes referentes à 

Química, enquanto nas licenciaturas é necessária a intermediação do conhecimento químico e 

do conhecimento pedagógico.  Nessa perspectiva, Brzezinski (2011) ainda aponta que a 

identidade do professor é construída coletivamente: 

 

[...] a identidade profissional é uma identidade coletiva porque ela vai se 
delineando na teia das relações sociais e incorpora a cultura do grupo social 
e das relações do mundo produtivo nos qual o profissional está inserido. No 
caso do pedagogo tal como o professor, as relações de trabalho se 
estabelecem no interior da escola, no contexto da comunidade à qual a escola 
pertence, mas também no extramuros institucional. Nóvoa (1992) adverte 
que a identidade profissional do profissional da educação implica o ser e o 
sentir-se profissional, o que não é simplesmente um produto do domínio de 
um conjunto específico de saberes. Com efeito, a identidade profissional é 
uma identidade coletiva, pois incorpora também o modo de o profissional 
situar- -se no mundo, a sua história de vida, as suas representações, os seus 
desejos e expectativas, as suas realizações e frustrações. (BRZEZINSKI, 
2011, p.122) 
 

Apesar do PPC 3 apresentar propostas definidas e coerentes quanto às PCC, 

encontramos nas entrelinhas do projeto uma desvirtuação da atuação docente com 

direcionamentos à formação de um bacharel, além de concepções sobre a atuação docente que 

tendem a desmotivar o licenciando sobre a carreira de professor na educação básica.  

No tópico de justificativa de implantação do curso destacamos a concepção inserida 

em relação ao professor da educação básica, que pode ser apropriada pelos licenciandos ao 

longo do curso. 

Sabe-se que é um desafio formar profissionais para atuarem em escolas 
públicas, em virtude dos baixos salários e dificuldades de recursos e 
instalações adequadas, porém, espera-se que o contato direto com docentes 
pesquisadores durante todo o curso propicie o ambiente adequado para 
discussões de natureza crítica e para a boa formação do aluno como cidadão 
e profissional responsável, motivando-se assim os egressos a enfrentar e 
superar os desafios profissionais. (PPC 3, 2013, p.15) (Grifo nosso) 
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Não estamos aqui negando que a profissão do professor possua desafios a serem 

superados, contudo a forma em que é explícita a visão do docente na educação básica no PPC 

3, contribui para as baixas perspectivas profissionais do licenciando em relação à profissão. A 

falta de perspectiva quanto à carreira de professor na educação básica explícita no PPC 

conflui para os mesmos argumentos dos licenciandos: 

 

A3(Campus 3): [...] Quanto à docência pretendo iniciar e permanecer, mas não por muito 

tempo, pois a mesma não está sendo valorizada como deve.  

 

A6(Campus 3): Pretendo lecionar por algum tempo e fazer uma especialização, e prestar 

concursos públicos.  (Grifo nosso) 

 

Nas falas de A3 e A6 do campus 3, pode ser entendido que, mesmo sendo futuros 

professores, os licenciandos não pretendem fazer da educação atividade principal de trabalho, 

principalmente na fala de A3, pois diante das baixas perspectivas, infere-se que tal 

licenciando não incorporou a identidade docente na formação inicial. As respectivas falas dos 

alunos sugerem um retrocesso em mais de 20 anos, antes da promulgação da LDBEN-1996, 

em que profissionais de outras áreas utilizavam a educação como um “bico” para 

complemento da renda mensal. Não estamos aqui argumentando que os licenciandos não 

estarão aptos após a conclusão do curso para atuarem na educação básica, contudo pode-se 

perceber uma baixa estima em relação à carreira e que, ao não se identificarem como 

professores em definitivo, percebe-se que identidade docente não foi construída pelos alunos 

na formação inicial e não podemos nos furtar de dizer que os curso em que estão inseridos 

pode representar um elemento representativo e negativo nesta construção de identidade. 

No PPC 4 optamos por demonstrar nesta pesquisa, as concepções inseridas sobre as 

práticas como componentes curriculares (PCC) no PPC, pois parte-se do pressuposto que 

quando mal interpretadas em relação ao seu papel formativo, podem interferir diretamente na 

atuação do futuro licenciado nas salas de aula e nas suas perspectivas didáticas enquanto 

professor da educação básica. Apesar de o PPC 4 atender as exigências da Resolução n°02 

CNE/CP e possuir o mínimo de 400h de PCC, o quadro 18 apresenta a inserção das PCC em 

disciplinas de caráter científico experimental, sugerindo que há uma interpretação equivocada 
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das PCC, introduzindo-as em disciplinas experimentais de modo a não comprometer a 

formação técnica dos futuros licenciados. 

 

Quadro 18: Disciplinas que compõem as PCC no PPC 4 

DISCIPLINA CH Total CH Prática CH PCC 

Química Geral experimental 40 20 20 

Física Experimental 40 20 20 

Física Experimental II 40 20 20 

Química Orgânica Experimental 60 20 40 

Físico-Química Experimental 40 20 20 

Análise Orgânica Experimental 40 20 20 

Química Analítica Qualitativa Experimental 40 20 20 

Química Analítica Quantitativa Experimental 40 20 20 

Bioquímica Experimental 40 20 20 

Química Inorgânica Experimental 80 40 40 

Físico-Química Experimental II 40 20 20 

Físico-Química Experimental III 40 20 20 

*CH = Carga Horária 

** Além das disciplinas apresentadas no quadro 18, as disciplinas a seguir também possuem CH 

destinadas às PCC: metodologia científica; didática; Prática de Ensino aplicado à química; Química 

Ambiental; Políticas Públicas da Educação Brasileira e Libras. 

  

As análises ainda permitiram observar que as ementas não fazem nenhuma menção à 

atuação docente de modo a articular às práticas laboratoriais e o ensino na educação básica. 

Nesse aspecto, inferimos que embora as PCC estejam contempladas nos documentos através 

de disciplinas experimentais/PCC, estas não se efetivam na realidade, comprometendo a 

formação inicial dos licenciandos. É importante salientar que práticas laboratoriais são 

específicas do conteúdo químico e as PCC podem ser definidas como práticas definidas de 

modo a contribuir com a articulação da teoria científica e a prática docente. O Parecer 

CNE/CES n°15/2005, no intuito de esclarecer as dúvidas sobre as PCC define que as PCC não 

podem ser confundidas com as práticas específicas do conteúdo científico: 

 

As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de 
caráter prático podem ser computadas na carga horária classificada como 
prática como componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as 
disciplinas relacionadas aos conhecimentos técnico-científicos próprios da 
área do conhecimento para a qual se faz a formação. Por exemplo, 
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disciplinas de caráter prático em Química, cujo objetivo seja prover a 
formação básica em Química, não devem ser computadas como prática 
como componente curricular nos cursos de licenciatura. Para este fim, 
poderão ser criadas novas disciplinas ou adaptadas as já existentes, na 
medida das necessidades de cada instituição. (BRASIL, 2005, p.03) (Grifo 
nosso) 

 

O quadro 19 apresenta a estrutura de uma disciplina definida como 

experimental/PCC. Nota-se que não possui correlações do conhecimento científico com o 

conhecimento prático da sala de aula. Tal aspecto tende a influenciar na própria formação da 

identidade docente, que possivelmente poderá produzir distorções sobre as próprias PCC e 

fazer correlação com práticas experimentais da ciência básica: 

 

Quadro 19: Ementa e objetivos da Disciplina de Química Geral Experimental 

EMENTA OBJETIVO GERAL 

Caracterização da natureza e do papel das 

investigações experimentais em química. Estudo de 

medidas e de algarismos significativos. 

Desenvolvimento de habilidades de manuseio de 

aparelhos volumétricos, de sistemas de filtração, de 

sistemas de destilação e de processo químicos. 

Desenvolvimento do espírito de observação, análise e 

interpretação de fenômenos químicos. Estudo 

experimental de processos químicos elementares. 

Propiciar aos alunos noções de 

segurança, de técnicas básicas de 

laboratório e de conceitos 

fundamentais em química. Iniciar os 

alunos em trabalhos gerais de 

laboratório e prepará-los para 

executar experiências nas diversas 

áreas da química. 

Fonte: PPC 4 

 

Ainda na disciplina apresentada no quadro 19, não identificamos nas referências 

bibliográficas a utilização de livros didáticos do ensino médio. Partimos do pressuposto que 

nas disciplinas de PCC é necessária a utilização de livros didáticos do ensino médio, pois a 

atividade e fim das licenciaturas é a formação de professores para a educação básica. Nesse 

sentido, a utilização dos livros didáticos coloca o licenciando em contato com a realidade 

escolar, contribuindo para reflexões e transposições didáticas próprias construídas através de 

experiências próprias inseridas no itinerário do curso de formação inicial. Nessa perspectiva, 

Dubar (1997 apud Terrazzan et al 2008, p.76) afirma que a identidade profissional de 

professores é “resultante de experiências de ensino vivenciadas em diferentes espaços com 
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diferentes sujeitos, de escolhas realizadas por esse profissional, da relação que ele mantém 

com sua formação e do sentido que ele confere ao seu trabalho”. 

As horas de PCC se constituem como um espaço que pode propiciar discussões 

epistemológicas e pedagógicas sobre as atividades docentes. Quando um curso “abre mão” 

dessas horas, são perdidas possibilidades de discussão e de efetivação de uma identidade 

docente para os licenciandos.  As “vozes” dos alunos do curso do campus 4 expressam 

claramente a prioridade de atuação na área técnica da química em relação às atividades 

docentes e observa-se que os licenciandos possuem maior afinidade com indústrias e 

laboratórios em relação à sala de aula: 

 

A7( campus 4): Pretendo ao final do curso, exercer atividades ligadas à área industrial e 

análises físico-químicas ligadas à fabricação do etanol, açúcar e cogeração de energia a 

partir do bagaço de cana, também desempenhar um papel em uma área que muito tem se 

desenvolvido nos últimos anos que é a área de fertilizantes, atuando em análises  de macro e 

micronutrientes, solos, metais pesados entre outros. No momento não tenho interesse algum 

na área da docência, devido à minha prévia experiência em indústrias. 

 

A3(campus 4): Admito grande interesse e curiosidade pela carreira industrial, embora ainda 

não atuei dentro da área da química na indústria. 

 

 Quanto ao PPC 5 e as concepções sobre as PCC, optamos por apresentar o quadro 20 

extraído PPC 5, no intuito de promover as discussões necessárias. 

 

Quadro 20: Distribuição das PCC no PPC 5  

 
Componente curricular 

  
Período de oferta 

  Carga horária  
     

computada* 
 

        

         

 Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral 2º   68 h 
      
 Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica 3º   68 h 
      
 Oficina de Prática Pedagógica de Físico-Química 6º   68 h 
      
 Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica 7º   68 h 
        

 Oficina de Informática Aplicada ao Ensino de 8º   68 h 
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Química 

  
       

      
 Metodologia do Ensino de Química I* 4º   34 h 
      
 Metodologia do Ensino de Química I* 5º   34 h 
       
    Total  408 h 
         

*Carga horária computada especificamente para a “prática como componente curricular”. Ressalta-se 
que a carga horária total dessas disciplinas inclui aquelas referentes à “prática como componente 
curricular” somada àquela destinada ao desenvolvimento de conteúdos específicos ao seu ementário. 
Carga horária extraclasse será contabilizada para a integralização das 400 h. 

 

 

 Semelhante aos PPC 2 e 3, as PCC estão integralizadas na forma de disciplinas 

isoladas. Partimos do pressuposto que embora seja uma prática comum nos cursos, esta 

dicotomia de disciplina científica e disciplina de prática pedagógica, é necessário um “olhar” 

com cautela sobre as práticas como componentes curriculares, pois na forma de disciplinas 

isoladas, aumentam-se as chances de as disciplinas não apresentarem articulação com o 

conhecimento químico, ou estas disciplinas serem utilizadas como um complemento da parte 

científica química. É necessário que nos cursos de licenciatura, as disciplinas de conteúdo 

científico e pedagógico estejam articuladas de forma a subsidiar os licenciandos no exercício 

da prática docente, formando professores aptos para o exercício em sala de aula (BARBOSA; 

PEREIRA; ROCHA, 2013). 

 Conforme apresentado no quadro 20, denota-se que nem todos os conhecimentos 

químicos são trabalhados neste curso nas PCC, pois falta uma disciplina de Oficina de prática 

pedagógica (OPP) de Química Inorgânica, diante disso não há uma articulação do 

conhecimento da educação superior para com a educação básica, pois os conteúdos 

trabalhados na disciplina de química Inorgânica I e II do curso não estão contemplados em 

nenhuma das disciplinas de OPP. Embora fosse possível a articulação dos conteúdos de 

Química Inorgânica na disciplina de OPP de Química Geral, observa-se que não há esta 

articulação, conforme é apresentado nas figuras 12, 13 e 14. 

 

 

 

 



118 

 

 

 

Figura 12 - Ementa da disciplina de OPP de Química Geral do PPC 5 

 
Fonte: PPC 5 

  

Figura 13 - Ementa da disciplina de Química Inorgânica I do PPC 5 

 
Fonte: PPC 5 
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  Figura 14 - Ementa da disciplina de Química Inorgânica II do PPC 5 

 
  Fonte: PPC 5 

 
 
 As PCC devem promover a articulação dos conhecimentos teóricos da química e da 

prática do professor, sendo capaz de integrar estes conhecimentos, findando para a atuação na 

educação básica. Para Diniz-Pereira (2011), esse envolvimento da realidade prática é capaz de 

originar problemas e questões que que podem ser levadas para discussão nas disciplinas 

teóricas do campo da química. 

 Embora haja uma disciplina de OPP de Informática aplicada ao Ensino de Química, 

argumentamos que esta abordagem poderia estar inserida em todas as OPP, no sentido de 

articular o conhecimento químico e o de informática no próprio currículo de cada OPP, haja 

vista que uma abordagem de informática nos conteúdos químicos se configura diferente para 

cada conteúdo químico.   

 Além das disciplinas de OPP, verifica-se que as disciplinas de Metodologias no 

Ensino de Química I e II, também apresentam 50% ( cinquenta por cento) da respectiva carga 

horária total das disciplinas, no intuito de promover as PCC, contudo a ementa das disciplinas 

não especifica como as PCC se inserem na disciplina. Tal fato sugere que as PCC nas 

Metodologias de Ensino estão inseridas apenas com função do cumprimento legal das 400 h 

conforme é apresentado na ementa de Metodologia do Ensino de Química I. 

 
O método de produção do conhecimento em Química e sua relação com o 
método de ensino. As teorias de aprendizagem e o método de ensino. 
Abordagem tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: 
pressupostos teóricos e aspectos metodológicos. Prática pedagógica como 
componente curricular. (PPC 5, 2013, p.56) 
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 É importante ressaltar que as práticas como componentes curriculares não se 

efetivam somente na articulação da teoria e prática e devem também priorizar a “formação do 

professor, mas em um processo mais amplo onde o professor além de saber e de saber fazer, 

deve compreender o que faz, de modo a perceber o seu papel como agente de transformação 

social e de contribuir com a construção de um mundo melhor para todos” (BARBOSA; 

PEREIRA; ROCHA, 2013, p.06). Nesse sentido, parte-se do pressuposto que nas PCC torna-

se possível a construção de conhecimentos necessários no sentido de formar professores 

reflexivos em suas ações e também representam momentos oportunos para a formação da 

identidade docente. 

 

5.1.2. Os trabalhos de conclusão de curso 
 

Antes de iniciarmos as discussões sobre os trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou 

trabalhos de curso (TC), optamos por apresentar dados coletados nos questionários, aplicados 

em todos os cinco campi. Os dados poderão subsidiar as discussões apresentadas sobre os TC 

desenvolvidos nos cursos analisados diante das propostas, formatações e objetivos dos TC 

apresentados nos PPC analisados. A partir deste panorama é possível compreender quais as 

expectativas dos TC para a formação docente nos cursos de licenciatura em química do IF 

Goiano. Estes trabalhos se configuram em pesquisas capazes de formar consciência crítica nos 

licenciandos ou é apenas reprodução de conhecimentos discutidos na forma de revisão 

bibliográfica sem o processo de reconstrução por parte do sujeito? Compreendemos que o TC, 

seja ele na forma de monografia, artigo ou outro, representam um momento de pesquisa aos 

futuros professores, talvez único, e permitem ao licenciando utilizar este momento como 

princípio educativo norteador, de modo a contribuir com a sua profissionalização e identidade 

docente. Segundo Mesquita (2010), a formação pela pesquisa possui relações intrínsecas com 

a formação pela epistemologia da prática reflexiva: 

 

Para que o processo de formação de professores mediante o uso da 
racionalidade prática se efetive, torna-se necessário introduzir a pesquisa na 
formação inicial dos licenciandos com o intuito de formar um sujeito crítico 
e consciente da sua realidade profissional sendo este capaz, ao mesmo 
tempo, de argumentar e intervir quando sua realidade assim o exigir. Esta 
ação questionadora do sujeito requer alguém que saiba pensar e saiba 
aprender a aprender [...](MESQUITA, 2010, p.127) 
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Por se tratarem de cursos de Licenciatura na modalidade noturna no IF Goiano, 

compreendemos que as atividades de TC alicerçadas pela pesquisa do campo educacional 

contribuem para a aproximação dos licenciandos com as atividades de pesquisa. 

Concordamos com Demo (2011), ao explicitar que a pesquisa deve ser o princípio educativo, 

caso contrário, o professor se torna apenas cópias de seus professores, e se torna apenas um 

mero transmissor de conhecimento. Nesse sentido, as pesquisas de TC podem propiciar ao 

licenciando uma visão verticalizada sobre o processo educativo através de um questionamento 

reconstrutivo. O mesmo autor ainda argumenta que o questionamento reconstrutivo: 

[...] implica trabalhar em profundidade, porque baseia-se na capacidade de 
interpretar e compreender, analisar criticamente, sintetizar com 
originalidade, contraler e refazer as argumentações, paradigmas e polêmicas, 
o que permite, a par do aprofundamento, a visão geral correta de baixo para 
cima. (DEMO, 2011, p. 104) 

 

Os dados formulados a partir de gráficos não possuem o objetivo de quantificar os 

resultados, mas apenas avaliar os caminhos percorridos pelas Licenciaturas em Química no IF 

Goiano. Por meio de perguntas objetivas, buscamos conhecer o perfil dos alunos, quanto às 

experiências docentes além do estágio e às atividades de iniciação científica. As perguntas 

foram: “Além das atividades de estágio, você possui alguma outra experiência na atividade 

docente?” (Figura 15) e “Durante a graduação, você participou de programas de iniciação 

científica ou iniciação à docência” (Figura 16).  

Figura 15: Experiência docente além do estágio dos licenciandos do IF Goiano 

 
  Fonte: O Pesquisador. 
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Figura 16: Participação dos licenciandos em programas de iniciação científica 

 
  Fonte: O Pesquisador. 

 

Diante dos discursos já apresentados pelos licenciandos e também pelas figuras 15 e 

16, argumentamos que as pesquisas realizadas nos programas PIBIC E PIVIC em sua maioria 

são direcionadas para o campo da química de bancada e, consequentemente, este tipo de 

pesquisa, apesar de possuir sua importância na formação profissional, tende a direcionar os 

licenciandos para a atuação em laboratórios, indústrias e pesquisas, afastando-os da carreira 

docente. 

Denota-se que apesar da expansão da oferta de cursos de licenciaturas nos IF, é 

possível que não haja a efetivação da formação professores com identidade docente em 

grande quantidade no âmbito dos cursos do IF Goiano, haja vista que a maioria dos 

licenciandos ao não possuir experiência docente além do estágio, refletem um panorama de 

desinteresse pela profissão. Tal fato pode apresentar relações intrínsecas com a participação 

em programas de iniciação científica do campo da química em maior quantidade em relação à 

programas de pesquisa docente. Nessa perspectiva, Lima (2012), aponta que a formação de 

professores nos IF não atende as demandas da política pública com o intuito de formar 

professores para a educação básica, além de empobrecer a formação docente, pois a oferta de 

cursos de licenciatura não é uma garantia de mais professores na educação básica, sobretudo 

se a formação ocorrer em instituições de caráter tecnológico. 

No sentido de superar a formação empobrecida nos cursos mediados pela 

racionalidade técnica, Galiazzi e Moraes (2002), propõem a formação de professores com 

base na educação pela pesquisa. Esta formação implica em transformar os licenciandos em 

sujeitos das relações pedagógicas, assumindo-se autores de sua formação e levando a um 
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processo de aprender a aprender com autonomia e criatividade. Nesse sentido, o licenciando 

pode ser capaz de se tornar um professor reflexivo de suas ações docentes em sala de aula 

utilizar a pesquisa como processo de construção de conhecimento. 

Utilizamos do termo pesquisa, não apenas para conferir a competência de qualidade 

formal aos licenciandos, mas também a qualidade política, capaz de intervir na realidade na 

qual está inserido, sobretudo no meio escolar da educação básica. Mesquita (2010) aponta 

que: 

A possibilidade de aliar os conhecimentos teóricos à realidade da escola sob 
o olhar mediador do professor formador permite a interação necessária à 
construção dos saberes que se fazem pertinentes à ideia de uma formação 
docente que se sustente tanto no desenvolvimento de capacidades críticas e 
reflexivas quanto nas relações dialógicas estabelecidas no âmbito da sala de 
aula. (MESQUITA, 2010, p.127) 
 

Por meio das análises dos PPC, buscamos identificar quais as concepções e 

finalidades dos TC nos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano, pois 

compreendemos que estes trabalhos quando subsidiados pela formação pela pesquisa tendem 

a melhor sustentar o questionamento reconstrutivo dos licenciandos no sentido de conceber 

qualidade política e formal aos futuros professores. Segundo Demo (2011): 

 
Onde não aparece o questionamento reconstrutivo, não emerge a propriedade 
educativa escolar. Entretanto, não se pode reduzir o questionamento 
reconstrutivo à simples competência formal de aprendizagem, mas é crucial 
compreendê-lo como processo de construção do sujeito histórico, que se 
funda na competência advinda do conhecimento inovador [...] (DEMO, 
2011p.09) 

 
No caso da atuação do professor, em que a profissão não se configura como atividade 

linear, pois trata das relações humanas, consideramos que a formação pela pesquisa contribui 

diretamente com a atuação docente, pois a formação crítica e reflexiva do professor colabora 

com as reflexões pertinentes à atividade docente, de forma a romper os paradigmas instituídos 

do professor da educação básica como um executor de aulas prontas e acabadas. 

Diante disso, argumentamos que os TC nos cursos de licenciatura, podem ser 

utilizados como pesquisas educacionais que direcionam para a formação do professor crítico, 

capaz de mudar o cenário da educação brasileira com base na capacidade questionadora. 

Salienta-se que estes trabalhos só são eficazes nos cursos de licenciatura quando promovem a 

reflexão sobre a prática docente por meio da pesquisa. Caso contrário, se configuram apenas 
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como um momento de reprodução de conhecimentos difundidos na literatura e que possuem 

pouca importância na formação humanística do professor, não transformando o objeto em 

sujeito14. A pesquisa possibilita transformar o professor em sujeito competente, capaz de 

argumentar, fundamentar, questionar com propriedade, propor ou contrapor (DEMO, 2011). 

É importante salientar que para fazer uma análise mais profunda dos TC dos cursos 

de Licenciatura em Química do IF Goiano, seria necessária a utilização destes como objetos 

de pesquisa, no entanto a partir das explicitações nos PPC sobre os trabalhos, é possível 

delinear qual é o caminho percorrido nos cursos de Licenciatura em Química do IF Goiano. 

Na análise do PPC 1, verifica-se que o TC é inserido na matriz curricular do curso e 

está dividido em duas disciplinas no sétimo e oitavo período, denominadas Trabalho de Curso 

I e II, totalizando uma carga horária de 120 horas dedicadas ao trabalho. As disciplinas de TC 

são direcionas para a elaboração do projeto de pesquisa (TC I) e a produção da monografia 

(TC II), sendo que as etapas da pesquisa devem ser orientadas por um docente do curso. 

Apesar de o PPC 1 definir que os TC sejam preferencialmente originados de uma 

pesquisa na área de educação ou ensino de química, o PPC não define que seja 

exclusivamente da área da educação, permitindo que estas pesquisas não sejam contempladas 

por metodologias e abordagens da pesquisa educacional, haja vista que neste curso, só há a 

presença de 1(um) educador químico. Diante deste cenário, as pesquisas do TC, mesmo que 

sejam do campo educacional, podem ser desenvolvidas de forma equivocada e baseada por 

métodos quantitativos de pesquisa, não permitindo aos licenciandos as reflexões e produções 

sobre a prática docente. 

Manifesta-se pela ementa das disciplinas de TC I e TC II que não há 

encaminhamentos de leituras que subsidiem as pesquisas para o trabalho do professor, dessa 

forma, argumentamos que as pesquisas feitas, podem ser apenas a reprodução de pesquisas já 

realizadas, sobretudo no campo da química, como uma espécie de revisão bibliográfica. Tal 

fato contraria os dizeres de Demo (2011) que descreve que a importância da pesquisa está na 

capacidade de formulação e elaboração própria do sujeito e não apenas cópia do que já foi 

descrito. Diante disso, refletimos sobre a real finalidade de haver disciplinas dedicadas ao 

trabalho de curso se as próprias disciplinas não orientam para a formação reflexiva? Revela-se 

                                                           
14

 DEMO (2011) define como “objeto” o individuo passível de ser “massa de manobra”, enquanto o “sujeito” é 
capaz de intervir e mudar a realidade. 



125 

 

 

 

que no âmbito destas disciplinas há uma maior preocupação com a qualidade formal da 

pesquisa, conforme é apresentado nas ementas. 

 

 Métodos e técnicas de pesquisa. Planejamento, organização e 
desenvolvi1mento do trabalho de conclusão de curso (TC). Elementos 
formais e metodológicos de pesquisa. Condução da pesquisa e comunicação 
dos seus resultados. Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. 
Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo 
temas abrangidos pelo curso. Início de desenvolvimento do trabalho 
proposto. (PPC 1, ementa da disciplina de TC I) 
 
Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina TC I. 
Redação de monografia e apresentação do trabalho. (PPC 1, ementa da 
disciplina de TC II) 

 
 Ainda salientamos que as referências bibliográficas das disciplinas não mencionam 

as reflexões do professor e são fundamentadas apenas em normas e técnicas utilizadas na 

elaboração de monografias e trabalhos acadêmicos. Percebe-se que a pesquisa de TC neste 

curso, não apresenta a finalidade da formação do profissional competente para encaminhar o 

aluno fazer uma leitura da realidade na qual está inserido a partir de suas próprias 

interpretações, prejudicando a formação política do licenciando, direcionando para uma 

formação profissional deficiente de pesquisa do contexto da escola. 

 No PPC 2, as atividades de pesquisa com o intuito de elaboração dos Trabalhos de 

Cursos também são iniciadas no último ano do curso e são estruturadas em duas disciplinas 

no sétimo e oitavo período, com um total de 100 horas. Embora o PPC 2 não defina 

claramente qual o direcionamento dos TC, pois é explícito que o tema da monografia versará 

sobre “as diferentes áreas do conhecimento da Química e da Educação em Química”, 

constata-se uma orientação dos trabalhos no sentido de problematizar a formação docente, 

conforme é descrito na ementa da disciplina de TC I. 

 
Metodologia do trabalho científico e melhoria do processo ensino-
aprendizagem. Elaboração do projeto de ensino que se configure como uma 
contribuição para consolidar a visão e o papel do educador em Química, 
em consonância com o perfil do egresso no curso de licenciatura em 
química. Revisão bibliográfica de fundamentação do projeto. (PPC 2,2013, 
p.58) (Grifo nosso) 

 
 Embora, aparentemente, os TC deste curso sejam orientados pela pesquisa 

educacional, conforme apresentado no PPC, tentamos fazer uma leitura nas entrelinhas. O fato 
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de não haver nenhum docente com pós-graduação na área de educação e ensino de químico 

provoca inquietações e perguntas nesta pesquisa. Se no âmbito do curso não há educadores 

químicos, como se configuram as pesquisas educacionais nos TC? Diante disso, torna-se 

possível que embora as pesquisas nos TC sejam do campo educacional, estas podem ser 

apenas adaptadas do campo científico para o campo educacional, com a finalidade de conferir 

a pesquisa no âmbito dos cursos. Nesse sentido, torna-se possível uma distorção sobre as 

atividades de pesquisa do campo educacional, como banalizadas e sem propostas definidas e, 

ao invés de contribuir para a formação dos licenciandos, estas pesquisas “adaptadas” 

prejudicam as concepções de pesquisas de ensino e educação.  

 No PPC 3, o Trabalho de curso se configura diferente dos campi 1 e 2, pois não há a 

oferta de disciplinas específicas para TC na matriz curricular, porém são estabelecidas 100 h 

de atividade com o intuito de orientação da pesquisa. Tal fato sugere que as orientações da 

pesquisa ocorrem em horários alternativos estabelecidos entre orientador e licenciando e, 

diante disso, evidencia-se o TC, ao não ser tratado como disciplina do curso, permite a 

pesquisa em sentido estrito pela orientação. Para Demo (2011), a orientação compreende: 

 
a) Motivar o aluno a questionar e a reconstruir o conhecimento, cada vez 
com maior originalidade e autonomia; 
b) Indicar pistas de pesquisa, chamar a atenção para alternativas teóricas e 
práticas, discutir literatura; 
c) Empurrar para a autossuficiência, não para a dependência; não se pode 
oferecer receita pronta, leitura encurtada, respostas feitas; 
d) Questionar o aluno, para instiga-lo a abrir horizontes; a cada pergunta do 
aluno, o orientador, em vez de respostas facilitadas ou arranjadas, acrescenta 
outras; 
e) Acompanhar a evolução da pesquisa e da elaboração própria, de 
preferência em fases cumulativas, para permitir melhor controle e 
organicidade; 
f) Avaliar, sobretudo pela capacidade produtiva, mesmo que não concluída 
de todo, mas denotativa de competência em visível formação. (DEMO, 
2011, p.115) 

 
Neste PPC, ainda foi revelada uma nova formatação do TC, em que se permite a 

articulação das atividades de estágio e a pesquisa do TC, sendo superada a visão instituída que 

as atividades de estágio se configuram apenas pelo ensino. Neste cenário, a articulação de 

estágio e TC possibilita uma iniciação à pesquisa nas próprias atividades de estágio. 

 
A monografia poderá também ser desenvolvida a partir de 
problematização de dados colhidos de forma sistemática durante o 
Estágio Curricular  ou durante o desenvolvimento de outras atividades que 
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tenham caráter de iniciação científica, ou ainda, em atividades de pesquisa 
educacional. A temática, objeto do TCC, poderá ter dimensão pedagógica, 
estar referenciada em conhecimento produzido na área de educação e versar 
sobre aspectos dos processos de ensino e aprendizagem. Outros temas 
gerados a partir de projetos de iniciação científica, pesquisa ou extensão 
também poderão ser utilizados. (PPC 3,2013, p.24) 

 

 Nessa perspectiva, a articulação do estágio e do TC contribui para o favorecimento 

da formação de professor e pesquisador no contexto da sala de aula, pois ao desenvolver a 

pesquisa diante a realidade vivida no estágio curricular, pode ser despertado no licenciando a 

compreensão que a pesquisa também pode ser feita em sala de aula. Demo (2011) argumenta 

que os próprios professores, principalmente da educação básica, não internalizam a pesquisa 

como atitude cotidiana e, em muitos casos, esta falta de atuação como professor-pesquisador é 

oriundo da própria universidade que não trata o ensino, pesquisa e extensão com equidade, 

prevalecendo acima de tudo o ensino pela aula copiada. 

 É importante salientar que embora a pesquisa do TC possa ser articulada com as 

atividades de estágio, também é possível neste curso a produção de pesquisas no campo da 

química originadas a partir de programas de iniciação científica como PIBIC e PIVIC. Diante 

do que foi apresentado na figura 13, as atividades de iniciação científica se sobrepõem às 

atividades de iniciação a docência e, apesar de se permitir a articulação de estágio e pesquisa, 

torna-se possível que os TC sejam direcionados, em sua maioria, para pesquisas do campo 

cientifico da química, conforme apresentado na fala do aluno deste campus sobre o ato de 

pesquisar: 

 

A2 (Campus 3): Significa produzir um conhecimento em determinada área da química, para 

isso cabe ao pesquisador paciência e perseverança ao recolhimento dos dados que estão 

sendo pesquisados. 

 

 No PPC4, verifica-se que não há o trabalho de curso no currículo deste PPC. Embora 

não seja uma atividade obrigatória na formação de cursos de licenciatura, o Parecer CNE/CES 

n°1303/2001 esclarece que os trabalhos de conclusão de curso contribuem para formação 

humanística, interdisciplinar e gerencial do licenciando. 

 
São conteúdos complementares os essenciais para a formação humanística, 
interdisciplinar e gerencial. As IES deverão oferecer um leque abrangente de 
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conteúdos e atividades comuns a outros cursos da instituição para a escolha 
dos estudantes. Sugerem-se, para este segmento curricular, conteúdos de 
filosofia, história, administração, informática, instrumental de língua 
portuguesa e línguas estrangeiras, dentre outros. A elaboração de 
monografia de conclusão do curso será inserida também nestes 
conteúdos. (BRASIL, 2001e, p.09) 

 
 Neste panorama, a falta da pesquisa no PPC propicia um distanciamento dos 

licenciandos das pesquisas do campo educacional, haja vista que neste PPC não há momentos 

de reflexões sobre a prática docente, portanto a elaboração da monografia poderia contribuir 

para a formação da identidade docente que não foi identificada nas vozes dos alunos, que 

demonstram desmotivação com a profissão docente. 

 

A 12(Campus 4): O que inicialmente era um sonho cedeu lugar à decepção, e os planos de 

seguir a licenciatura foram substituídos pela área da pesquisa. A profissão do professor é 

muito desvalorizada, indo a desacordo com o tamanho da responsabilidade. As novas 

políticas na área educacional desmotivam. No momento não é vantajoso uma especialização 

na área da docência e o caminho a ser seguido será outro.  

 

  Outro fato que merece nosso destaque quanto aos TC do PPC 4 é que, embora neste 

curso não haja a exigência de Trabalho de curso (monografia), há a disciplina de metodologia 

científica que apresenta como objetivo geral: a preparação do aluno para a elaboração do 

TCC. Nesse sentido evidencia-se que a construção do PPC possa ter ocorrido como uma 

espécie de “colcha de retalhos”, ou seja, a construção deste pode ter ocorrido sem a presença 

de reflexões coletivas sobre os objetivos do curso e suas finalidades, que contribuem para a 

construção da identidade do curso como licenciatura. A expressão utilizada “colcha de 

retalhos”, sugere que o PPC foi construído em partes pelos membros de elaboração e, ao final, 

foi feita uma colagem das concepções de cada membro. Diante disso, denota-se que a 

construção a partir dos recortes culminou em um projeto em que não há a proeminência da 

formação do professor como princípio norteador do curso. 

 

Esta disciplina tem por objetivo fundamental apresentar ao educando um 
conjunto de informações e ferramentas conceituais que lhe possibilitem obter 
os meios necessários para a elaboração da monografia de final de curso. 
(PPC 4, 2010, p.44) 
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 No PPC 5, o TC também não se configura como disciplina na matriz curricular e 

apresenta uma destinação de 50 horas às atividades de elaboração de um trabalho 

monográfico. É importante salientar que ao destinar apenas 50 horas para a atividade do TC, 

evidencia-se que a monografia não resulta em uma pesquisa no sentido de promover a 

transformação do licenciando em professor e pesquisador de sua realidade. De acordo com o 

PPC 5, o TC segue o regulamento dos cursos de graduação do IF Goiano e possui a finalidade 

de: 

 i. Possibilitar a integração e a revisão dos conceitos e conhecimentos 
obtidos durante o curso, nas diferentes componentes curriculares; 
ii. Possibilitar ao estudante o exercício da prática científica; 
iii. Habilitar o discente a utilizar a metodologia científica adequada à 
elaboração de projeto, trabalho monográfico ou de pesquisa; 
iv. Propiciar ao aluno o contato com o processo de investigação. (PPC 5, 
2013, p.33) (Grifo nosso)  

  

 Denota-se que as finalidades dos TC neste PPC estão mais imersas nas compreensões 

de pesquisa como observação e experimentação pelo método positivista do que propriamente 

nas atividades docentes de forma a contribuir para uma formação emancipatória dos futuros 

professores. Nessa perspectiva, há traços que a formação dos licenciandos pode ser atenuada 

pelos conhecimentos pedagógicos e epistemológicos da atividade docente, e a falta da 

pesquisa no TC corrobora a perspectiva de formação de professores apenas pelo viés do 

ensino neste campus, não sendo articulada a pesquisa como um meio de propiciar o ensino. 

Tal fato intensifica o processo de reprodução de conteúdos e conhecimentos químicos sem as 

devidas reflexões sobre como transpor didaticamente estes conteúdos de modo a atingir o 

objetivo final da aprendizagem do aluno da educação básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

  No que tange à relação entre o perfil pretendido e o perfil instituído, evidencia-se que 

a formação nos cursos de Licenciatura em Química no IF Goiano se direciona no sentido do 

preparo de um profissional voltado à atuação do Químico e não do professor de química da 

educação básica, principalmente nos PPC 3 e 4. É necessário salientar que tal direcionamento 

promove a falta de identidade docente nos licenciandos contribuindo para o distanciamento 

destes das salas de aulas da educação básica. O cenário de formação de professores docentes 

nos IF que a princípio resolveria a problemática do déficit de professores de química, passa 

por conflitos de formação no IF Goiano ao definir a formação científica como princípio 

balizador dos cursos. Compreendemos que é presente nos cursos uma dicotomia entre 

licenciatura e bacharelado e que pode ser identificada nos elementos dos PPC e nas falas dos 

alunos participantes da pesquisa. Nessa perspectiva, é importante considerar que, embora as 

licenciaturas nos IF tenham sido expandidas com o intuito de suprir o déficit de professores de 

química, a constituição dos cursos de licenciatura em química do IF Goiano pode não ter 

contribuição ter contribuição efetiva para a formação de professores reflexivos, capazes de 

ações transformadoras da realidade escolar. Como consequência, os profissionais a serem 

formados nesta instituição podem possuir uma maior afinidade de atuação em indústrias e 

laboratórios, ou com a docência apenas na educação superior, após a pós-graduação. Portanto, 

as políticas de expansão das licenciaturas nos IF podem não alcançar os resultados esperados, 

que é de aumentar o quantitativo de professores nas áreas de Ciências e Matemática, 

principalmente no interior do país. 

  Salientamos que o habitus instituído no IF Goiano com direcionamentos para a 

formação técnica e tecnológica promove desprestígio pela opção da carreira docente na 

educação básica. Há também a influência do próprio perfil dos formadores que, em sua 

maioria não é constituída por educadores químicos e foram formados a partir de dicotomias 

licenciatura e bacharelado, teoria e prática, educação e pesquisa. Dessa forma, é possível que 

apenas a criação de cursos de Licenciatura em Química não garanta a formação de mais 

professores para atuar na educação básica, pois além do contexto de formação que possui 

direcionamentos para a profissionalização na indústria e laboratórios do que propriamente 

para as escolas da educação básica, há uma falta de formadores com formação pedagógica. 

Diante disso, argumentamos que as políticas de expansão das licenciaturas nos IF apresentam 

incoerências em suas propostas pedagógicas, pois a implementação da obrigatoriedade da 
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inserção dos IF no campo de formação de professores não considerou o histórico institucional 

de formação.  

Especificamente no caso do IF Goiano, em que a formação sempre se pautou nas 

ciências agrárias, é possível perceber uma gama de conflitos nos caminhos a serem 

percorridos na formação docente e, a partir das análises feitas, foi possível evidenciar que os 

conflitos de formação refletem na visão dos licenciandos sobre a educação básica e sobre a 

própria concepção de ser professor capaz da promoção de mudanças na realidade social 

instituída. 

  O perfil pretendido identificado nos PPC evidencia uma formação pela racionalidade 

técnica que pode refletir nas concepções dos discentes sobre as perspectivas profissionais e 

também na formação da identidade docente. Os licenciandos, ao não compreenderem que a 

pesquisa também é uma das atividades do professor, tenderão a repetir em suas atividades 

profissionais o modelo da aula copiada (DEMO, 2011) dos seus próprios formadores, ou seja, 

ao invés de se tornarem autônomos de suas ações docentes na educação básica, poderão 

continuar a utilizar o modelo baseado pela transmissão de conhecimentos utilizando como 

referências os seus próprios professores formadores. No contexto dos cursos analisados não 

há a relevância da formação pela pesquisa e, possivelmente, os futuros professores não 

desenvolverão o viés de formação pela qualidade formal e política, portanto os 

direcionamentos dos cursos não confluem para a formação de um profissional reflexivo e 

autônomo capaz de intervir na realidade educacional.   

  Salienta-se que esta pesquisa não objetivou apenas apontar os pontos de conflitos e 

incertezas nos cursos de licenciatura em Química do IF Goiano, antes de tudo, esta visou 

apresentar as principais divergências que os cursos apresentam e ainda pretendeu instigar 

mudanças nos cursos com o intuito de fortalecimento institucional como formadora de 

professoras também. Diante das tensões apresentadas nesta pesquisa, espera-se provocar 

inquietações na comunidade dos cursos de licenciatura em prol de um enriquecimento das 

discussões que permeiam as licenciaturas. 

  Espera-se que esta pesquisa contribua para a criação de um novo panorama sobre 

formar professores para a educação básica nos Institutos Federais e que, apesar do IF Goiano 

não se constituir como um Centro de Formação Docente ao longo de seu itinerário, é 

necessário produzir debates que culminem na compreensão de como se constituir como 

instituição agrária e também instituição formadora de professores da educação básica. 
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  Estima-se que a partir desta, algumas reflexões sobre a formação docente sejam 

investigadas no âmbito dos cursos, tais como: no preparo para formação de professores da 

educação básica, é necessário o aprofundamento em conhecimentos científicos específicos da 

química que jamais serão utilizados em sala de aula? A não opção pela carreira docente pelos 

licenciandos do IF Goiano é devido ao sistema educacional em que estamos inseridos, ou a 

formação instituída no âmbito do IF Goiano está divergente das propostas dos cursos de 

licenciatura nas universidades com habitus docentes instituídos? A pesquisa nos cursos de 

licenciatura em química se constitui apenas nos laboratórios e nas bancadas ou as salas de 

aulas também podem ser grandes laboratórios de pesquisa, que contribuam para a construção 

de professores mais aptos a enfrentar e superar a realidade educacional? 

  Como atualmente os cursos de Licenciatura em Química no IF Goiano já estão  

consolidados nos campi espalhados pelo interior do estado de Goiás e já possuem mais de 

cinco anos de vigência, espera-se que a pesquisa possa contribuir para as reformulações dos 

PPC, não somente no sentido de atender as Diretrizes Curriculares para a Formação de 

professores da Educação Básica do ano de 2015, mas sim como um processo de reflexão 

coletiva da comunidade acadêmica, que possa romper o viés positivista dos cursos e permitir 

que os membros do curso visualizem e construam uma identidade para os cursos nos 

próximos dez ou vinte anos em uma perspectiva de formação de profissionais reflexivos, pois 

embora os cursos tenham sido construídos por imposição legal, não podemos nos furtar de 

enxergar a realidade instituída e que estes futuros professores poderão, em algum momento, 

atuar na educação básica. Diante disso, ao formar professores que assumam a identidade de 

“professor” e não apenas químico, possivelmente o ensino de química na educação básica 

poderá possuir uma maior adesão e interesse por parte dos alunos, findando em um maior 

aproveitamento dos conhecimentos químico para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. 

  Partimos do pressuposto que, para a consolidação dos cursos de licenciatura na 

perspectiva de formação de profissionais com identidade docente, é necessária 

prioritariamente a criação de grupos de estudos e pesquisas que reflitam a atuação do 

professor sob a perspectiva emancipadora, e que tais ações partam de “baixo para cima”, ou 

seja, que os docentes formadores, sejam eles educadores químicos ou químicos educadores, se 

constituam como comunidade de educadores no sentido de promover atividades científicas e 

pedagógicas periódicas que contribuam para o sentimento de “pertença” dos licenciandos à 
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classe docente. Dentre essas atividades, propõe-se o I Encontro das Licenciaturas em 

Químicas do IF Goiano, evento em que poderia discutir as problemáticas das licenciaturas no 

contexto geral da educação brasileira, assim como no contexto do IF Goiano, em que há uma 

supervalorização da formação dos cursos nas Ciências Agrárias. Diante disso, a classe 

docente formadora precisa demonstrar à sociedade e aos gestores do alto escalão da 

instituição que as perspectivas e as concepções de formação de profissionais nos cursos de 

licenciatura se constituem de forma diferente de outras profissões. A questão principal é que 

não basta formar professores em quantidade que, possivelmente, não atuarão nas salas de 

aulas da educação básica, é necessário conscientizar que a formação docente deve ser 

priorizada pela qualidade, tanta política quanto formal. 

  Embora os Cursos de licenciatura em Química do IF Goiano tenham sido criados em 

uma instituição tecnológica, se faz necessário que as licenciaturas demonstrem suas 

contribuições nas cidades em que estão inseridas e deem o retorno à sociedade permitindo 

uma formação de professores aptos a atuar nas regiões em que estão inseridas. No entanto, 

argumentamos que, para a concretização da finalidade das licenciaturas nos IF em regiões 

interioranas, é necessária a formação docente sob a perspectiva da educação pela pesquisa, 

pois ao formar professores incomodados com a realidade instituída, possivelmente ao longo 

dos anos, teremos docentes capazes de criticar e intervir na realidade educacional, pois a 

pesquisa permite a transformação de professores “objetos” como massa de manobra em 

sujeitos críticos ativos e construtivos de uma nova realidade.  
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APÊNDICE A 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1-Sexo:   (   ) Masculino              (    ) Feminino 

 

2-Faixa etária de idade:  

          (    ) Abaixo de 20 anos 

          (    ) Entre 20 e 29 anos 

          (    ) Entre 30 e 39 anos 

          (    ) Entre 40 e 49 anos 

          (    ) Acima de 49 anos 

3-Além das atividades de estágio, você possui alguma experiência em atividade docente?  

(    ) Sim                                    (    )Não 

4-Durante a graduação, você participou de programas de iniciação científica ou iniciação a 
docência? 

(    )Não 

(    ) Sim, participei de iniciação científica. 

(    ) Sim, participei de iniciação à docência. 

5-Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, explique como acha que o programa que 
participou (PIBIC, PIVIC, PIBID, etc...) contribuiu ou pode contribuir para a sua formação docente? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6-Descreva sucintamente, o que você entende sobre as atividades de pesquisa? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7-Escreva, em um texto dissertativo com um mínimo de 20 linhas, sobre suas perspectivas 
profissionais a partir da conclusão do curso de Licenciatura em Química, considerando tanto 
atividades profissionais quanto de formação continuada que você pretende desenvolver e 
comente a partir de quais orientações ou informações você se organiza para delimitar essas 
perspectivas. 

______________________________________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 
 

                  
 
perguntas que lhe tragam algum desconforto. Além disso, aos colaboradores desta pesquisa, 
garante-se o anonimato e confidencialidade, pois os nomes dos sujeitos não serão divulgados 
quando da publicação dos resultados. Em relação às publicações decorrentes da pesquisa, 
salienta-se que, independente dos resultados obtidos nas análises, estas serão publicadas e os 
dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Em caso de necessidade de 
suspensão da pesquisa, os colaboradores e participantes não terão quaisquer prejuízos.  
 

 
Nyuara Araújo da Silva Mesquita 
 
Nome e Assinatura do pesquisador  

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O DA 
PESQUISA 
 
 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de matrícula 

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

PROPOSTAS FORMATIVAS DAS LICENCIATURAS EM QUÍMICA NOS IF DE GOIÁS: 

EPISTEMOLOGIA DA FORMAÇÃO DOCENTE EM FOCO, como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 
Local e data:______________________________________________________ 
 
Nome e Assinatura do participante: ____________________________________ 
 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, 

Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.  
E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com 
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