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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA: compreensões de 

currículo por licenciandos da Universidade Estadual de Santa Cruz 

RESUMO 

A busca por processos de ensino e aprendizagem de qualidade demanda o olhar atento 

para a formação inicial de professores. Pesquisas apontam um conjunto de 

conhecimentos que o professor necessita adquirir durante sua formação para que ele 

exerça um bom ensino, dentre esses conhecimentos encontra-se o conhecimento 

curricular. Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar como a formação inicial de 

professores influencia em compreensões de currículo por formandos do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz. Escolhemos dialogar 

com Ivor Goodson e Carlos Marcelo Garcia para discutir os aspectos relacionados à 

formação de professores e ao currículo respectivamente. Organizamos a pesquisa em 

três etapas: a) a análise documental do Projeto Acadêmico Curricular do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz; b) a utilização de um 

questionário misto, respondido por sete indivíduos formandos deste curso; c) a 

utilização de uma entrevista semiestruturada, realizada com quatro dos sete indivíduos 

que responderam ao questionário. Analisamos os dados produzidos utilizando a Análise 

Textual Discursiva. Este método de análise nos permitiu realizar a descrição, análise e 

categorização dos componentes curriculares, das compreensões de currículo dos sujeitos 

e das influências que o curso exerceu sobre esse entendimento. Identificamos como 

resultados da pesquisa a existência de componentes curriculares que propiciam ao 

licenciando uma compreensão de currículo. Entretanto, os formandos deste curso 

apresentaram uma compreensão de currículo em formação, que mostraram indícios de 

uma compreensão do currículo tanto como uma construção, quanto como uma 

prescrição. Obtivemos indícios de que a formação de professores de Química da 

Universidade Estadual de Santa Cruz marcou o entendimento de currículo dos 

formandos através das disciplinas obrigatórias e optativas, do Trabalho de Conclusão de 

Curso e das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. Além disso, estes resultados 

nos permitiram refletir sobre a construção curricular desses futuros professores. Uma 

construção curricular autônoma e crítica é importante por auxiliar na busca por 

processos de ensino e aprendizagem de qualidade, o que implica em equacionar 

problemas sociais, econômicos e culturais. 

Palavras-chave: Formação inicial de professores de Química. Licenciatura em 

Química. Currículo. 
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INITIAL TRAINING OF CHEMISTRY TEACHERS: comprehension curriculum 

for undergraduates at the State University of Santa Cruz 

ABSTRACT 

The search for processes of teaching and quality learning demand the look out for the 

initial training of teachers. Research indicates a body of knowledge that the teacher 

needs to acquire during their training so that it carries a good education, among these is 

the curriculum knowledge. The objective of this research was to investigate how the 

initial teacher of training curriculum influences comprehension for Chemistry Degree 

course graduates from the State University of Santa Cruz. We choose dialogue with Ivor 

Goodson and Carlos Marcelo Garcia to discuss aspects related to teacher training and 

curriculum respectively. We organize the search in three steps: a) the documentary 

analysis of Academic Curriculum Project Chemistry Degree course graduates State 

University of Santa Cruz; b) the use of a mixed questionnaire, answered by seven 

individuals graduates of this course; c) the use of a semi-structured interview, conducted 

with four of the seven individuals who responded to the questionnaire. We analyzed the 

data produced using the Text Analysis Discourse. This method of analysis has allowed 

us to carry out the description, analysis and categorization of curriculum components of 

the subject curriculum and understanding of the influences that the course had on this 

understanding. Identified as search results the existence of curriculum components that 

provide the licensing an understanding of curriculum. However, graduates of this course 

showed an understanding of curriculum training, which showed evidence of an 

understanding of the curriculum both as a construction, and as a prescription. We 

obtained evidence that the formation of University of Santa Cruz chemistry teachers 

marked the curriculum of understanding of the trainees through the compulsory and 

optional subjects, the Work Course Conclusion and the Academic and Scientific-

Cultural Activities. Moreover, these results allow us to reflect on the curriculum 

construction of these future teachers. An autonomous curriculum construction and 

criticism is important for assisting in the search for processes of teaching and learning 

quality, which implies equating social, economic and cultural problems. 

Keywords: Initial training of Chemistry teachers. Chemistry graduation. Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a formação inicial de professores surgiu quando entendemos 

que o modo como ocorre a aprendizagem do professor intervêm na maneira como ele irá 

ensinar.  Isso porque a busca por processos de ensino e aprendizagem de qualidade 

implica em equacionar problemas sociais, econômicos e culturais, o que demanda o 

olhar atento para esta formação. Com relação ao Ensino de Ciências, a atenção à 

formação inicial de professores tem se avolumado ao longo do tempo. 

Isso aconteceu timidamente até o fim da década de 1980, expandindo-se a partir 

da década seguinte (ANDRÉ, 1999; RAMONOWSKI, 2012). Nessas pesquisas, são 

indicados conhecimentos necessários para que o professor exerça um bom ensino. 

Dentre esses conhecimentos encontra-se o conhecimento curricular que diz respeito à 

transformação do conhecimento científico em programa de ensino (SHULMAN, 1986; 

TARDIF, 2000). 

O professor de Ciências, e mais especificamente o de Química, necessita 

compreender como os conhecimentos são construídos na educação básica, passando 

pelo entendimento de qual e porque determinado conteúdo ou tema precisa ser ensinado 

e aprendido pelo aluno (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007). Portanto, 

subentendemos que o futuro professor, em sua formação inicial, seja qualificado para 

selecionar os conhecimentos que entende serem pertinentes a serem ensinados, tendo a 

possibilidade de organizar estratégias de seleção que contribuam para a formação do 

cidadão. 

Entretanto, muitas vezes, a formação inicial de professores possui lacunas, e 

estas podem fazer com que alguns professores não se sintam preparados para a 

construção curricular. Nessa possibilidade, os processos vivenciados em sua formação, 

a exemplo de currículos com excessiva carga de conteúdo, tenderão a ser reproduzidos 

em sua prática docente na educação básica (GARCIA; KRUGER, 2009).  

Meu interesse por estas questões surgiu antes mesmo de cursar a Licenciatura 

em Química. O sonho de ser professora veio da infância. E já no primeiro ano do ensino 

médio havia decidido que prestaria vestibular para este curso. O ingresso no Curso de 

Licenciatura em Química (CLQ) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) se 

concretizou no ano de 2009. Durante a minha formação inicial muitos momentos foram 
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marcantes, em especial, a participação nos projetos de extensão e Iniciação Científica 

(IC), assim como a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

A participação no projeto de extensão “Formação Continuada de Professores de 

Química no Ensino Médio – UESC” ocorreu em 2010, quando participei do Grupo de 

Estudos e Debates sobre o Ensino de Química (GEDEQ) da UESC, desde então, sob a 

orientação da Profª. Dra. Elisa Prestes Massena. Neste projeto, pude me aproximar de 

professores da educação básica e discutir junto com eles sobre a realidade das escolas da 

região sul da Bahia, uma vez que estes professores eram oriundos dessa região. 

Discutíamos ainda, alternativas para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem 

desses professores.  

Posteriormente, em 2011, participei do projeto de Iniciação Científica (IC) 

“Análise de conteúdos e programas de Química no Ensino Médio da região sul da 

Bahia: sugestões de nova proposta e plano de ação para melhoria da qualidade de 

ensino”. Essa pesquisa vinha sendo desenvolvida com a análise de planos de aula e 

diários de classe de professores de escolas públicas da região, desde o ano de 2007 

(DAMASCENO; WARTHA; SILVA, 2009; BATISTA; MASSENA, 2010). Dando 

continuidade ao projeto analisei questionários e entrevistas respondidos por professores 

dessa região. Nessa investigação pude observar que falta aos professores maior 

entendimento do que vem a ser o currículo (QUEIROZ; MASSENA, 2011). Observei 

ainda, que isso pode ser reflexo da falta de discussões de como selecionar os conteúdos 

durante o curso de formação inicial de professores. 

Na oportunidade do TCC, em 2012, debrucei-me novamente sobre as questões 

curriculares na pesquisa “O currículo de Química da Educação de Jovens e Adultos em 

escolas de Ilhéus e Itabuna: o que está sendo ensinado?”. E assim, mais uma vez os 

resultados apontaram para a existência de uma possível lacuna referente às discussões 

curriculares na formação inicial dos professores que atuam nestas cidades (QUEIROZ; 

MASSENA; SANTOS, 2013). Vale ressaltar que, até então a UESC se constituía como 

a única possibilidade de formação acadêmica para professores de Química na região sul 

da Bahia1. Sendo assim, a maioria dos sujeitos que participaram das pesquisas 

supracitadas foram formados nesta instituição.  

                                                           
1 A partir de 2014 passa a existir o campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB) em Itabuna. O projeto desta instituição oferece a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 
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As experiências vivenciadas em minha formação inicial, no que diz respeito a 

preparação do professor para a construção curricular, despertaram algumas inquietações 

em mim. Assim, na oportunidade de ingressar (2014.1) no Programa de Pós Graduação 

em Educação em Ciências (PPGEC), e como consequência de minha participação no 

Grupo de Estudos de Currículo e Formação de Professores (GeCuFoP), juntamente com 

minha orientadora, tomamos a seguinte questão de pesquisa: como o CLQ da UESC 

tem possibilitado aos futuros professores a compreensão sobre currículo? Essa 

inquietação surgiu das observações e resultados de pesquisas anteriores, onde 

percebemos que os assuntos de Química que estão sendo ensinados nas escolas públicas 

das cidades de Ilhéus e Itabuna, muitas vezes, se apresentam desconexos da realidade de 

seus alunos. Uma vez que a pouca autonomia dos professores em exercício em construir 

um currículo aponta para a necessidade de olharmos como ocorreu e ocorre o processo 

formativo destes professores.  

Desta forma, na pesquisa aqui apresentada tivemos como objetivo geral, 

investigar como a formação inicial de professores influencia em compreensões de 

currículo por formandos de 2014.2 do CLQ da UESC. Nesse contexto, os objetivos 

específicos da pesquisa são os seguintes:  

• Identificar componentes curriculares do CLQ relacionados ao currículo;  

• Analisar as compreensões dos sujeitos investigados sobre construção 

curricular; 

• Compreender como os componentes curriculares influenciam nas 

compreensões sobre currículo e construção de currículo. 

 A presente pesquisa tem como pressuposto central, que a formação inicial de 

professores deve subsidiar o licenciando no que tange a construção curricular, pois se 

espera que o professor, além do conhecimento do conteúdo específico, domine também 

o conhecimento pedagógico, e de ensino (MARQUES, 2003). Dentre esses 

conhecimentos a serem dominados pelo professor, neste estudo, considera-se a 

relevância do aspecto curricular. Visando compreender as questões acima, estruturamos 

esta dissertação em quatro capítulos.  

                                                                                                                                                                          
Natureza e suas Tecnologias. O curso tem duração de 12 quadrimestres (quatro anos). Desta forma, até o 

momento ainda não existem egressos deste curso. 
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Em um momento inicial, mais especificamente no Capítulo 1, procuramos situar 

a pesquisa dentro das discussões sobre o currículo da formação inicial de professores de 

Química. Para isto, apresentamos uma revisão dos artigos, teses e dissertações que 

dialogam com este trabalho. Buscamos identificar os focos dessas pesquisas e suas 

bases teóricas, bem como discutir as tendências e lacunas identificadas. Num segundo 

momento, apresentamos os argumentos teóricos em que nos apoiamos para 

compreender como a formação inicial de professores influencia na compreensão de 

currículo de professores em formação (MARCELO GARCIA, 1999; GOODSON, 

2005). 

Após apresentarmos o que vem sendo investigado dos currículos dos CLQ 

brasileiros, acreditamos que fosse necessário especificar o contexto desta pesquisa. No 

Capítulo 2 apresentamos as especificidades do CLQ da UESC, seu histórico 

relacionando-o com alguns documentos e a constituição curricular das diversas 

disciplinas, explorando as ementas.  

Em seguida, no Capítulo 3, apresentamos a metodologia da pesquisa, 

justificando a análise do Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do CLQ da UESC, do 

questionário e da entrevista. Por fim, discutimos com maior profundidade sobre a 

Análise Textual Discursiva (ATD), método de análise dos dados e apresentamos as 

categorias e inferências produzidas nesta análise. 

No Capítulo 4 realizamos a comunicação dos resultados através de inferências. 

Inicialmente, da análise documental do PAC, em seguida a análise empírica dos dados 

provenientes dos questionários e das transcrições de entrevistas. A partir da análise 

documental inferimos que: a) Existem componentes curriculares no CLQ da UESC que 

propiciam ao licenciando uma compreensão de currículo. A partir dos questionários e 

transcrições das entrevistas inferimos que: b) Há entre os formandos do CLQ uma 

compreensão de currículo em formação, que tanto mostra indícios de uma compreensão 

do currículo como uma construção, quanto mostra indícios de uma compreensão do 

currículo como uma prescrição; c) O CLQ marca o entendimento de currículo dos 

formandos através das disciplinas obrigatórias e optativas, do TCC e das Atividades 

Acadêmicos-Científico-Cultural (AACC).  

Por fim, nas Reflexões da Pesquisa, apresentamos as considerações sobre os 

componentes curriculares do CLQ, as compreensões de currículo expressas pelos 

formandos e das influências que esses componentes tiveram sobre essas compreensões. 
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Foram discutidas as implicações da pesquisa, além disso, são apresentadas 

recomendações para a área e perspectivas futuras. 



16 
 

1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA E A PRODUÇÃO 

CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

No presente capítulo apresentamos um levantamento dos artigos publicados nos 

principais periódicos de Ensino de Ciências da lista de Qualis de ensino divulgada em 

2013, e das dissertações e teses publicadas no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), acerca do currículo na 

formação inicial de professores de Química. Agrupamos estes trabalhos por seus focos 

de pesquisa e observamos as bases teóricas e metodologias que foram utilizadas pelos 

pesquisadores para investigar a temática. A partir desta revisão, identificamos as 

tendências e lacunas das pesquisas sobre o currículo da formação inicial de professores 

de Química. Isso nos permitiu situar a pesquisa em questão como uma oportunidade de 

minimizar a lacuna existente em relação às pesquisas sobre os espaços destinados a 

preparar o licenciando para a construção curricular para a educação básica. 

Em seguida, apresentaremos o aporte teórico do qual nos apropriamos para 

discutir sobre a formação inicial de professores (MARCELO GARCIA, 1999), bem 

como sobre o currículo (GOODSON, 2005). Pois, neste estudo, apareceram como 

conceitos centrais, uma vez que esclarecem aspectos importantes da formação dos 

sujeitos que atuarão na educação básica.  

1.1 Compreendendo o contexto das pesquisas acerca do currículo da formação 

inicial de professores de Química 

1.1.1 Seleção dos trabalhos 

 No Brasil, a formação inicial de professores possui destaque em relação a 

produção científica sobre o Ensino de Ciências. Entretanto, não são muitos os trabalhos 

que investigam o currículo da formação inicial de professores de Química. Deste modo, 

numa investigação que pretende responder como a formação inicial de professores 

influencia em compreensões sobre currículo por formandos de um curso de Licenciatura 

em Química (CLQ), faz-se necessário observar quais aspectos vêm sendo investigados 

nos currículos de outros cursos, de que forma essas investigações estão se dando e qual 

referencial está sendo adotado.  
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 Através do Qualis de Ensino publicado em 2013, delimitamos que a nossa busca 

seria apenas nos estratos A1, A2 e B12. Foram selecionados todos os periódicos 

nacionais, disponíveis online, com foco no Ensino de Ciências, Ensino de Química e 

currículo. Incluímos ainda, a sessão Educação da revista Química Nova, por se tratar de 

um importante meio de divulgação sobre o tema da pesquisa em questão, totalizando 19 

periódicos. Visando aumentar o universo de pesquisa, devido ao pequeno número de 

trabalhos encontrados, foram considerados todos os volumes e números de todos os 

periódicos selecionados, em consequência disso, o período do levantamento foi de 1978 

a 2014, contudo, o trabalho mais antigo é de 1997. Os artigos selecionados foram 

publicados em apenas sete destes periódicos (Apêndice A). 

 Para a delimitação dos artigos, consideramos a aproximação com a pesquisa em 

questão, assim, realizamos a busca combinada das seguintes expressões: licenciatura em 

Química, formação inicial de professores (de Química), currículo (de Química), seja no 

título, resumo e palavras-chaves dos trabalhos. Através do levantamento realizado 

foram identificados 17 artigos relacionados ao currículo da formação inicial de 

professores de Química que dialogam com a presente pesquisa. Sendo observado que a 

divulgação destes trabalhos concentra-se em periódicos específicos do ensino de 

Química e da Química.  

 O levantamento das dissertações e teses foi realizado através do Banco de Teses 

da CAPES, seguindo o mesmo critério de busca das expressões realizado nos 

periódicos. Foram considerados nesta revisão todos os trabalhos encontrados, sem a 

definição de um período aos quais as dissertações e teses foram publicadas, afim de 

ampliar a pesquisa. Entretanto, foram identificados apenas quatro trabalhos, sendo duas 

dissertações e duas teses, que dialogassem com a minha pesquisa, apresentadas no 

Apêndice B. Dos quatro trabalhos, uma dissertação foi publicada em 2011 e os demais 

no ano de 2012. 

1.1.2 Como o currículo dos CLQ brasileiros estão sendo investigados? 

Percebemos que um extenso conjunto de problemas associados ao desempenho 

dos professores e à qualidade da educação básica tem sido abordado pela pesquisa 

educacional brasileira. Grande parte relaciona seus resultados com a formação do 

                                                           
2 Utilizamos como referência o Qualis publicado em 2013 pois, quando o Qualis 2015 foi publicado a 

revisão já tinha sido realizada. 
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professor de modo geral, e com a formação inicial, de modo particular. Freitas e Villani 

(2002) afirmam que o olhar diferenciado para a formação inicial de professores é 

consequência da sua função de “modelar” os futuros professores e, por ela acontecer 

com um número considerável de sujeitos.  

Contudo, um estudo sobre a constituição de professores universitários de 

disciplinas sobre Ensino de Química, discute a pouca efetividade dos cursos de 

formação inicial de professores, citando como razões que explicam esse fato: a) a falta 

de preocupação em apoiar a formação docente; b) a tendência de manter o que funciona, 

a exemplo do modelo tradicional de ensino; e c) a falta de um quadro teórico e 

conceitual (SILVA; SCHNETZLER, 2005). Segundo estas autoras, essa situação 

necessita urgentemente de modificações, principalmente no que diz respeito à Educação 

Química, por este ser ainda um campo de estudos muito novo. No Brasil, as primeiras 

pesquisas sobre o Ensino de Química emergiram ao fim da década de 1970, embora no 

momento atual o número de químicos com interesse em pesquisar essa área seja 

crescente.  

Assim como vem crescendo o interesse dos químicos em pesquisar sobre o 

Ensino de Química, também é crescente o interesse dos pesquisadores desta área sobre o 

currículo da formação inicial de professores de Química. Em nossa revisão, foram 

identificados os principais focos dos trabalhos analisados como sendo: as reformas 

curriculares, a formação identitária, a prática como atividade curricular, o trabalho de 

conclusão de curso, e a formação do professor pesquisador. De modo isolado, se 

encontram trabalhos sobre formação em serviço, necessidades formativas, 

interdisciplinaridade e currículo noturno. 

Os trabalhos que tem como foco de pesquisa às reformas curriculares da 

formação inicial de professores foram os mais frequentes, e consideram as mudanças 

propostas pelas normativas legais instituídas em 2002 (BRASIL, 2002a; 2002b).  Uma 

legislação mais atual já existe, porém, o seu processo de implementação ainda não foi 

iniciado nas instituições brasileiras (BRASIL, 2015). Em nosso levantamento, foram 

identificados seis trabalhos em que as reformas curriculares constituíram o centro da 

pesquisa, sendo uma tese (PASSOS, 2012) e cinco artigos (DULTRA; TERRAZZAN, 

2012; FREIRE; JACUMASSO; CAMPOS, 2012; GARCIA; KRUGER, 2009; 

GAUCHE et al., 2008; PASSOS; DEL PINO, 2014). O discurso sobre as reformas 

educacionais tem, de modo geral, como justificativa a busca da melhoria da qualidade 



19 
 

da educação e tem como principal fonte de dados os Projeto Acadêmico Curricular 

(PAC) dos cursos. Estes trabalhos investigaram as reformulações curriculares ocorridas 

em 2005. A partir de Goodson (1997), compreendemos este momento como de conflito 

e mudança3. Esse foco de pesquisa traz contribuições importantes, pois o PAC que 

iremos analisar em nossa pesquisa, também foi idealizado no contexto das 

reformulações que ocorreram até 2005. 

Visando analisar as relações da dinâmica curricular, institucional e 

organizacional do CLQ da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para verificar a 

adequação da atual proposta curricular ao conjunto de princípios determinados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e aos aportes teóricos da área, Passos (2012) 

realizou a análise documental do PAC e de produções textuais dos licenciandos, assim 

como aplicou questionários com os docentes e licenciandos do curso supracitado. Além 

disso, analisou transcrições de áudios das aulas de estágios que ocorreram durante o ano 

de 2009. Para tanto, a autora realizou diálogos com diversas vertentes teóricas. Dentre 

as contribuições, no que tange aquelas que dizem respeito ao currículo, encontram-se 

Goodson, Moreira e Popkewitz, realizando um estudo histórico dos movimentos 

curriculares do curso e das ementas das disciplinas. Para a formação de professores de 

Ciências/Química, a autora se apoiou em teóricos como Carvalho e Gil-Pérez, Cortés e 

de La Gándara, Echeverria, Galiazzi, Hofstein e Lunetta, Maldaner, Schnetzler, Vilches 

e Gil-Pérez, Zanon, dentre outros. Seus resultados apontaram que a atual matriz 

curricular manteve uma organização disciplinar, que prioriza o trabalho dos 

conhecimentos acadêmicos, frente aos demais que compõem o conhecimento 

profissional do docente de Química. Concluindo, abordou conquistas e desafios 

enfrentados durante a pesquisa e apontou críticas e sugestões. Nesse contexto, sugeriu a 

necessidade de integrar departamentos e “articular aspectos epistemológicos, 

pedagógicos e políticos visando a efetivação de uma reforma nas práticas institucionais 

e educacionais” (PASSOS, 2012, p. 207). Contudo, citando Goodson, Popkewitz e 

Moreira se mostrou consciente de que uma reforma profunda acontece lentamente e que 

a articulação entre os aspectos intelectual, social, cultural e econômico são 

indispensáveis. O artigo de Passos e Del Pino (2014) diz respeito a parte da tese de 

doutorado de Passos (2012) aqui citada. 

                                                           
3 Estes aspectos serão discutidos com maior profundidade no item 1.3, quando apresentarmos o 

referencial adotado para currículo. 
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Freire, Jacumasso e Campos (2012), apresentaram uma avaliação parcial das 

reformas curriculares implementadas no CLQ da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Com base em autores como Sacristán, Giroux, Goodson e Candau, analisaram 

as aproximações e distanciamentos entre o perfil desejado para o egresso, o que eles 

esperam e como se identificam no futuro profissional. A investigação citada parte do 

princípio de que o currículo prescrito no documento curricular nem sempre se expressa 

no currículo em ação, como resultado, o perfil do licenciando pode não estar sendo 

formado de acordo com o que indicam os documentos. Para os licenciandos, o perfil dos 

egressos não corresponde completamente ao perfil desejado no documento curricular. 

Isto indica aos pesquisadores que o currículo em ação destoa do currículo escrito. Das 

características do perfil de egresso desejadas pelo curso, expostos nesta investigação, 

foram destacadas a pesquisa sobre o Ensino de Química, a identificação com a docência 

e a busca pela pós-graduação como resultados que convergem sobre o que se espera do 

futuro professor de Química.  

O processo de implantação das DCN para a formação de professores da 

educação básica no CLQ da Universidade Federal de Pelotas, foi apresentado e 

discutido por Garcia e Kruger (2009). Estes autores, dialogando com Moreira e Zucco, 

entenderam o currículo como “uma construção com dimensões sociais, políticas e de 

conhecimento” e relacionaram problemas da educação básica à formação inadequada de 

professores (GARCIA; KRUGER, 2009, p. 2218). O CLQ da Universidade Federal de 

Pelotas apresentou dificuldades quanto à implantação de disciplinas de formação de 

professor e à Prática como Componente Curricular (PCC), pois o corpo docente do 

curso era em sua maioria formado por bacharéis, engenheiros químicos e químicos 

industriais. Havia apenas três professores licenciados em Química, entretanto, nenhum 

deles possuía pós-graduação nas áreas do Ensino de Ciências/Química ou Educação. 

Desta forma, este curso atribuiu a responsabilidade das disciplinas de formação de 

professores e da PCC apenas aos professores da Faculdade de Educação. A carência de 

profissionais especializados na área do Ensino de Ciências/Química ou Educação não é 

um problema de exclusividade da Universidade Federal de Pelotas. Outras instituições 

também passam por isso, sendo que muitas vezes a organização curricular dos CLQ 

acaba ficando a cargo apenas de professores da área específica. Quando isso acontece, é 

comum que o currículo apresente priorização pelo conhecimento do conteúdo específico 

em detrimento dos conhecimentos pedagógico e profissional. 
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O artigo de Gauche et al. (2008), de cunho teórico, apresenta a experiência da 

Universidade de Brasília sobre à reconstrução do PAC do CLQ, em que foi proposto: o 

direcionamento das disciplinas para a formação profissional docente; a especificidade 

do curso por meio da oferta de um conjunto de disciplinas que se caracterizam como 

Didática de Ensino de Química; o estabelecimento de estratégias de permanente 

reconstrução curricular. Assim, com base nesta nova proposta curricular e a partir de 

experiências diferenciadas de propostas de estágio e monografia, Gauche et al. (2008) 

entenderam que a nova proposta curricular superou problemas vivenciados por outras 

universidades do país, como, por exemplo, o comprometimento de todas as disciplinas 

do currículo com a formação profissional docente do professor. 

Para evidenciar e caracterizar elementos presentes nas configurações curriculares 

de CLQ, Dultra e Terrazzan (2012) analisaram os PAC de sete cursos das universidades: 

Universidade Estadual de Maringá; Universidade Estadual de Santa Cruz; Universidade 

Federal de Alagoas; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São 

Carlos; Universidade Federal de São João del-Rei e Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões, no sentido de perceber de que forma estes currículos 

favorecem a formação identitária do professor de Química. Sentimos dificuldade em 

identificar a base teórica em que estes autores se sustentaram, até mesmo porque, os 

resultados advindos dos PAC não dialogaram com nenhum teórico específico, sendo a 

análise em maior parte descritiva. A dificuldade de estabelecer um diálogo entre os 

teóricos e análise de PAC também foi percebida, em menor proporção, nos demais 

artigos que compõem o foco de reformas curriculares. 

Segundo Dultra e Terrazzan, (2012), foram identificados como pontos positivos 

em alguns cursos a dimensão prática em disciplinas que constituem os componentes 

curriculares de formação. Isso é importante por possibilitar o desenvolvimento do 

conhecimento denominado por Shulman (1986) de “conhecimento pedagógico do 

conteúdo”. Além disso, outro ponto citado diz respeito às atividades práticas estarem 

presentes ao longo do curso, possibilitando uma identificação com a profissão docente. 

Deste modo, é inferido pelos autores que os CLQ analisados estão subsidiando os 

licenciandos quanto a uma formação pedagógica que favoreça a formação identitária.  

Os trabalhos citados até o momento se aproximam do nosso estudo por ter o 

PAC dos CLQ como uma de suas fontes de dados para pesquisa. O artigo de Dultra e 

Terrazzan (2012) ao mesmo tempo em que encerra os trabalhos que focam nas reformas 
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curriculares, abre o foco dos trabalhos que discutem a formação identitária. Neste 

foco, Dultra e Terrzzan (2012) estão acompanhados pela tese de Sá (2012) e pelo artigo 

de Oliveira e Rosa (2008). De certa forma, entendemos que existe uma relação do PAC 

de um curso e a identidade do futuro professor que se pretende formar, pois as marcas 

do currículo estarão impressas na identidade do licenciando que se constitui ao longo do 

processo de formação inicial. No entanto, não entramos neste tópico por este trabalho 

não ter esta questão como foco. 

Investigando uma universidade pública nordestina, Sá (2012) buscou em sua 

tese, caracterizar os processos identitários em construção pelo currículo em ação do 

curso em questão. Através de questionários e entrevistas, interpretou as percepções de 

licenciandos, egressos e professores formadores. Para isso, assumiu referenciais teóricos 

relacionados à identidade (Hall, Silva, Woodward, Dubar e Amélia Lopes) bem como a 

currículo (Sacristán, Goodson, Silva, Ferraço, Moreira e Alice Lopes). Os resultados de 

Sá (2012) apontaram contradições entre o objetivo da formação e o perfil profissional 

dos egressos. Também indicaram duas possibilidades de perfis: a) o químico, o 

pesquisador em Química e o professor universitário; b) o professor da educação básica e 

o educador-pesquisador em Ensino de Química. Esses resultados caracterizaram uma 

contradição parcial no currículo em ação do curso. Assim, Sá (2012) sugeriu ações que 

modifiquem o currículo em ação de modo que, as identidades dos profissionais 

formados pelo CLQ em questão sejam coerentes com os objetivos previstos pelo curso.  

Outra investigação na perspectiva formação identitária, se referiu aos currículos 

de três cursos oferecidos pelo Instituto de Química de uma universidade pública: 

bacharelado, licenciatura e bacharelado com atribuições tecnológicas. Oliveira e Rosa 

(2008) adotaram uma perspectiva cultural e histórica ao assumir como referencial 

teórico Stuart Hall e Walter Benjamin para análise de entrevistas. Os resultados desta 

pesquisa evidenciaram que, muitas vezes, a licenciatura é vista como uma formação 

complementar ao bacharelado e que o currículo da formação de professores é 

marginalizado nas discussões da área de Química. Segundo Oliveira e Rosa (2008, p.54) 

“as narrativas produzidas para essa pesquisa evidenciam uma ausência de discussão do 

contexto da educação básica brasileira. Alunos e professores parecem se voltar sempre 

para o seu próprio universo inventado: a Química, o instituto, as produções, a Ciência”. 

Outra inferência da pesquisa é o fato de que as identidades profissionais sofrem 
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influências da história de vida dos indivíduos, fugindo do currículo definido pelos 

cursos. 

O terceiro foco de pesquisa apresentado traz os trabalhos que discutem a Prática 

como Componente Curricular, tanto no âmbito da prática de ensino quanto do estágio 

supervisionado (COSTA, 2012; KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012; 

KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008; SILVA; SCHNETZLER, 2008). Para nós, 

entender como esses componentes estão se dando na formação inicial de professores é 

relevante, uma vez que constituem espaços onde as discussões de currículo podem estar 

ou ser inseridas. 

Em sua dissertação, Costa (2012, p. 26), entendendo a prática com um “espaço 

de produção de conhecimentos, experiências e proposições de ensino”, investigou como 

a PCC vem sendo entendida no currículo dos CLQ da Universidade Federal de Mato 

Grosso, na modalidade presencial, e do Instituto Federal de Mato Grosso, na 

modalidade à distância. Para isto, analisou os PAC dos referidos cursos e realizou 

entrevistas com os sujeitos envolvidos na PCC que representaram, respectivamente o 

currículo escrito e o currículo praticado destas instituições. Entretanto, a autora 

ressaltou que não há uma polarização referente a relevância de um ou outro tipo de 

currículo. Considerando Lopes e Macedo (2011), ela explica que entende o currículo 

“como uma prática de significação, como criação e enunciação de sentidos” (COSTA, 

2012, p. 24).  Para esta autora há distinções entre o entendimento de prática, inferindo 

que isso é fruto do contexto em que as instituições estão inseridas. Ela considerou ainda 

que, isto permitiu a possibilidade de recontextualização, o que sugeriu que a prática 

pode estar sendo compreendida com o que Goodson (2005, p. 27), citando Hobsbawn, 

chama de tradição inventada, que “significa um conjunto de práticas e ritos [...] que 

procuram circular certos valores e normas de comportamento mediante repetição, que 

automaticamente implica em continuidade com o passado”. 

Kasseboehmer e Ferreira (2008), investigaram o espaço da prática de ensino e do 

estágio supervisionado nos cursos de formação inicial de professores de Química de 

nove Instituições de Ensino Superior públicas paulistas. Essa investigação teve como 

objetivo explicitar as concepções que existem nestas instituições acerca dessas 

atividades. Isso aconteceu através da análise da matriz curricular destes cursos. 

Considerando teóricos como Piconez e Pimenta, os autores justificaram a relevância 

desta pesquisa devido ao fato de, essas atividades serem confundidas e vistas apenas 
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como um espaço onde a teoria deve ser posta em prática. Para estes autores, a prática de 

ensino e o estágio curricular devem proporcionar ao licenciando o entendimento de que 

a “articulação entre teoria e prática se efetiva na atividade reflexiva de compreensão da 

situação prática e na transformação desta através de elementos aprendidos 

teoricamente” (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008, p. 694). 

Assim, os autores notaram que as instituições reservam cargas horárias bastante 

distintas para as disciplinas do Ensino de Química. Perceberam ainda, insegurança por 

parte dos licenciandos quanto à própria formação. Desta forma, inferiram que “apesar 

de terem aprendido elevada quantidade de conceitos químicos, a preocupação dos 

futuros professores encontra-se em como organizar o conteúdo e utilizar metodologias 

de ensino que proporcionem aprendizagem para seus futuros alunos” 

(KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008, p. 697). Assim como estes autores, 

acreditamos que a insegurança pode estar relacionada à falta de preparo para realizar a 

mediação didática4 (LOPES, 1997). 

A problemática do estágio supervisionado também foi analisada por Silva e 

Schnetzler (2008). Sob as lentes de Marques, Schön e Peréz-Gomez, as autoras 

observaram às mudanças em práticas de formação docente no âmbito do estágio 

supervisionado, a partir de entrevistas realizadas com formadores brasileiros e 

portugueses orientadores do estágio supervisionado em CLQ. Para as autoras do estudo, 

esta é uma atividade de finalidade e importância ímpar na formação do profissional, 

caracterizando-se como um momento onde se aprende a ensinar e constituindo-se como, 

um dos elementos mais valorizados em relação aos outros componentes do currículo da 

formação inicial de professores. Contudo, as autoras criticaram o estágio tratado como 

um apêndice no final do curso, distinguindo espaços entre teoria e prática. Para essas 

autoras a formação inicial de professores deve apresentar-se como um momento 

oportuno de articulação entre o conhecimento teórico acadêmico com o contexto escolar 

e as situações vividas no exercício da docência. 

                                                           

4 Lopes (1997) entende que o termo “transposição didática” não corresponde satisfatoriamente ao 

processo de (re)construção de saberes na escola. Segundo a autora, este termo “tende a ser associado à 

ideia de reprodução, movimento de transportar de um lugar a outro, sem alterações” (LOPES, 1997, p, 

564). Desta forma, é considerado como mais coerente a utilização do termo “mediação didática”, 

considerando um sentido dialético, como um “processo de constituição de uma realidade através de 

mediações contraditórias, de relações complexas, não imediatas, com um profundo sentido de dialogia” 

(LOPES, 1997, p, 564). 
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Ao analisar os depoimentos dos formadores brasileiros, Silva e Schnetzler 

(2008, p. 2178) observaram que alguns deles afirmam abordar nos estágios que 

supervisionam “conceitos químicos fundamentais, discutindo critérios epistemológicos 

e teórico-metodológicos relativos ao que, como e porque ensiná-los na escola básica”. 

Desta forma, neste discurso foram identificadas questões curriculares importantes para 

efetivação de uma prática docente de qualidade.  

O último trabalho apresentado neste foco diz respeito ao artigo de Kasseboehmer 

e Farias (2012). Considerando os conhecimentos necessários à profissão docente, com 

base em teóricos como Almeida e Biajone, Shulman, Tardif e Freire, os autores 

analisaram como os conteúdos são pensados nas disciplinas de interface atribuídos a 

PCC e como este aspecto da formação está sendo considerado em 25 cursos de 

Licenciatura em Química das Regiões Norte e Sudeste. Como resultados, o artigo 

apresentou cinco categorias: Sobre o Ensino de Química; Natureza das Ciências; 

Experimentação; Metodologias de Ensino e Recursos Didáticos; e Preparo para a 

Regência e Projetos de Pesquisa. A categoria “Sobre o Ensino de Química” identificou, 

em alguns cursos, a presença de conhecimentos referentes à análise de currículos para o 

ensino médio. Nessa categoria, citando Freire (2006), consideraram que essas temáticas 

englobam conhecimentos que são “necessários ao exercício docente e que está além do 

domínio de conteúdos e técnicas de ensino” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 

109). 

O quarto foco de pesquisa a ser discutido, diz respeito aos trabalhos que 

relacionam as configurações curriculares dos CLQ com o que foi expresso nos 

trabalhos de conclusão de curso dos licenciandos (CHACON; RIBEIRO; BORGES, 

2012; MASSENA; MONTEIRO, 2011). Esses trabalhos foram relevantes a nossa 

pesquisa na medida em que mostraram como as experiências vivenciadas nos CLQ 

marcam os licenciandos em diversos aspectos. 

Nesta linha de investigação, situa-se o estudo de Massena e Monteiro (2011). 

Nele, as pesquisadoras analisaram trabalhos elaborados no período de 1998 a 2008, 

realizados para a disciplina Projeto Final de Curso no CLQ da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro com o objetivo de estabelecer relações entre estes trabalhos e a 

identificação do departamento de origem do orientador (do Instituto de Química ou da 

Faculdade de Educação), além de analisar as marcas dos currículos de formação durante 

esse período. Dialogando com Goodson (2005) e Marques (2003), as autoras 
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perceberam que neste curso a monografia pode ser realizada tanto na área de Química, 

quanto na área do Ensino de Química, mostrando as influências que o CLQ sofre pelo 

curso de Química com Atribuições Tecnológicas também oferecido por esta 

universidade. Outro fator que necessita ser comentado é o fato de o corpo docente da 

licenciatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro ser composto por apenas dois 

educadores químicos, sendo os demais químicos, que na posição de orientadores dos 

trabalhos influenciaram na linha temática em que os mesmos foram produzidos. Dos 

252 trabalhos analisados, Massena e Monteiro (2011) perceberam que, de forma geral, 

foram orientados por um grupo de professores. Estes trabalhos apresentaram algumas 

características que refletem as marcas, que podem ter sido impressas pelas disciplinas e 

pelos formadores de professores orientadores do projeto final de curso do curso. 

Na mesma linha do trabalho citado anteriormente encontramos o de Chacon, 

Ribeiro e Borges (2012) que buscou relacionar às mudanças ocorridas na reestruturação 

curricular do CLQ da Universidade Federal Fluminense realizada no segundo semestre 

de 2003 com o perfil dos Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC). Para isto, usaram 

como referenciais teóricos os conceitos de Moreira e Carvalho e Gil-Pérez. Essa 

reestruturação indica que o conhecimento científico deve estar articulado ao conteúdo 

pedagógico ao longo do curso dentro do próprio Instituto de Química. Uma articulação 

nesse aspecto contribui para que a aula do futuro professor de Química possa motivar 

seus alunos a aprender esta ciência de relevada importância. Os TCC analisados foram 

produzidos no período de 2005 a 2010 e abordavam a elaboração de mapas que 

revelaram uma mudança que corroborava com a reestruturação curricular realizada. 

Assim, foi inferido pelos autores que o perfil do licenciado em Química formado pela 

Universidade Federal Fluminense carrega uma forte influência da mudança curricular 

elaborada em 2003. 

O último foco de pesquisa a ser discutido é a formação do professor 

pesquisador. Os trabalhos que se relacionam com este foco defendem que o professor, 

ao pesquisar a sua prática terá maior facilidade de se apropriar dos resultados, evitando 

que ele se sinta apenas como um “consumidor” da pesquisa educacional (LIMA, 2011; 

SANGIOGO et al., 2011). 

 Segundo Sangiogo et al. (2011), a pesquisa educacional na formação de 

licenciandos em Química pode ser uma alternativa a visão tecnicista. Além disso, a 

realização da pesquisa educacional como atividade curricular, pode potencializar a 
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formação do professor também como pesquisador de sua prática. Analisando 

questionários respondidos por licenciandos e alunos do ensino médio, a partir das 

contribuições de Vigotski, os autores apontam que a atividade de pesquisa propicia ao 

licenciando 

O contato com professores e alunos de escolas, identificação e análise 

de livros didáticos, exercício da escrita com base em argumentos, 

capacidade de elaboração de perguntas adequadas para avaliações de 

resultados do processo de ensino e aprendizagem, entre outros 

(SANGIOGO et al., 2011, p. 537). 

Nos resultados obtidos, estes autores entenderam que a atividade de pesquisa 

pode ser realizada como atividade curricular, e dessa maneira incentivar a formação de 

professores que pesquisem a sua própria prática (SANGIOGO et al., 2011). 

Em sua dissertação, Lima (2011) adotou teóricos como Schön, Nóvoa, 

Maldaner, Alarcão e Zeichner para investigar os limites e possibilidades da formação de 

um professor reflexivo/pesquisador em um CLQ do nordeste brasileiro. Isso foi possível 

olhando para a matriz do curso, analisando-o em relação a legislação vigente e 

entrevistando professores formadores da instituição. Lima (2011) percebeu que, apesar 

dos avanços conquistados no currículo do curso, muitos são os fatores que limitam a 

proposta de formação do professor pesquisador. Entretanto, também foram identificadas 

possibilidades de formação de professores com este perfil. 

De modo isolado, encontram-se trabalhos sobre a formação em serviço 

(ALMEIDA; SOARES; MESQUITA, 2012), as necessidades formativas (SILVA; 

FERREIRA, 2006), a interdisciplinaridade (MESQUITA; SOARES, 2012) e o 

currículo noturno (BAPTISTA et al., 2009; SANTOS; GAUCHE; SILVA, 1997).  

O primeiro deles, a formação em serviço, foi estabelecida pela Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) de 1996, estabelecendo que a formação docente fosse de nível superior, 

que o quadro de docentes deveria ser composto por profissionais com esse nível em até 

uma década (até 2006) e ainda regulamentou a formação em serviço como possibilidade 

de formação acadêmica (BRASIL, 1996). Diante das necessidades de cumprir o que foi 

instituído por lei, algumas instituições passaram a oferecer o CLQ como formação em 

serviço. Na Universidade Federal de Goiás o CLQ em serviço teve início em 1999 

(atualmente a instituição não oferece mais este curso) (ALMEIDA; SOARES; 

MESQUITA, 2012). 
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Nesse contexto, Almeida, Soares e Mesquita (2012) tiveram como objetivo 

compreender se o CLQ em serviço possuía um currículo que proporcionasse aos 

egressos uma formação mínima para o desempenho profissional. A base teórica deste 

trabalho não foi identificada, já que os teóricos apresentados na introdução não 

estabelecem diálogo com os resultados. Contudo, os resultados afirmam que a formação 

em serviço não foi adequada quanto aos subsídios, tanto em termos de conteúdo, quanto 

de conhecimento pedagógico. Dessa forma, foi entendido que o CLQ em serviço 

investigado, possivelmente não cumpriu seu papel na formação docente, concedendo 

apenas o diploma de nível superior para o cumprimento da legislação. 

Criticando a formação docente, pautada no modelo predominantemente 

instrumental-tecnicista, que gera dúvida quanto à qualidade da formação docente, Silva 

e Ferreira (2006), investigaram a formação de profissionais egressos do CLQ da 

Universidade Federal de Uberlândia. Essa investigação teve o objetivo de identificar 

necessidades formativas que pudessem possibilitar a busca por referenciais necessários 

à construção de uma epistemologia da prática. As autoras assumiram como referencial, 

teóricos a exemplo de Carvalho e Gil-Pérez, Pórlan, Schnetzler e Jimenez. No que diz 

respeito a formação docente, os resultados da investigação identificaram críticas dos 

sujeitos da pesquisa quanto ao currículo da Universidade Federal de Uberlândia, como 

por exemplo: 

Os professores na universidade desconsiderarem as aprendizagens 

anteriores. Segundo eles, os formadores de professores em sua ação 

pedagógica partem do pressuposto de que todo aluno que optou por 

Química já possui uma boa bagagem de conhecimento químico. Outra 

crítica é a redução do ensino de Química a fórmulas memorísticas e a 

falta de articulação dos conhecimentos químicos entre os diferentes 

campos da Química e com as vivências dos alunos (SILVA; 

FERREIRA, 2006, p. 53). 

Além disso, ainda citaram a falta de contextualização dos conteúdos e a 

organização do currículo de modo incoerente e desarticulado. A identificação dessas 

demandas formativas foi tida pelas autoras como um dos caminhos para conhecer o que 

deve ser feito para a melhoria da qualidade da formação docente, pois supõe-se que de 

um modo geral, o conhecimento das necessidades faz diminuir o grau de incerteza 

quanto ao que deve ser feito para ruptura com a visão tecnicista (SILVA; FERREIRA, 

2006). 

Mesquita e Soares (2012), analisaram os PAC de oito CLQ do estado de Goiás, 

com o objetivo de identificar de que forma a interdisciplinaridade está caracterizada 
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nestes documentos e se eles apresentaram a viabilização da formação de caráter 

interdisciplinar para o futuro docente. Como revisão, os autores perceberam que existem 

dois olhares para a interdisciplinaridade, adotando ou não a hierarquização. Com base 

em Fazenda, Mesquita e Soares (2012) assumiram o entendimento da 

interdisciplinaridade como não hierarquizada. Desta forma, ao analisar os PAC, 

observaram que os cursos não assumiram uma perspectiva para a interdisciplinaridade, 

o que abre espaço para contradições e assim a inviabilidade da prática. Considerando 

este fato, estes autores acreditaram que algumas instituições se apropriaram do termo 

sem ter conhecimento do seu conceito. 

Num trabalho teórico, Santos, Gauche e Silva (1997) apresentaram a proposta de 

implantação do currículo noturno da Universidade de Brasília, aprovado em 1993. 

Segundo estes autores, existiu a preocupação de que o CLQ em questão não se tornasse 

apenas uma adaptação do currículo do curso diurno. O alicerce desta discussão 

fundamentou-se em Candau, Carvalho e Gil-Perez, e Moreira. Este foi o trabalho mais 

antigo que encontramos. Percebemos que, desde então, há a preocupação dos 

pesquisadores pela incorporação à formação inicial de professores de princípios 

curriculares, a exemplo da formação através da prática de ensino, o estágio 

supervisionado, a integração das disciplinas no fluxograma, dentre outros. Estes 

aspectos, além de incorporados à formação inicial de professores, atualmente, estão 

entre os mais discutidos referentes a essa temática. 

Considerando a mesma base teórica de Santos, Gauche e Silva (1997), Batista et 

al. (2009) retomaram a implantação do CLQ noturno da Universidade de Brasília e 

discutiram as reformas curriculares subsequentes, que ocorreram em 1996 e 2001 e 

também o novo formato dos estágios, a integração ensino-pesquisa-extensão e a 

implantação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências em 2004. Segundo 

os pesquisadores, uma das medidas mais relevantes tomadas neste contexto, diz respeito 

a substituição dos pré-requisitos obrigatórios por pré-requisitos recomendados. Essa 

mudança consiste no fato de garantir um currículo que contribua para a formação de 

sujeitos com diferentes níveis de autonomia acadêmica e de conhecimento conceitual. 

Assim, segundo Baptista et al. (2009), quando se permite que o licenciando escolha qual 

percurso deseja seguir existe uma contribuição mais efetiva em sua formação com a 

valorização da autonomia e de seu desenvolvimento. Outros trabalhos, a exemplo de 
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Massena e Monteiro (2011) também investigaram um CLQ noturno, mas por esse não 

ser o objetivo principal não foram atrelados a este foco. 

Entendemos que analisar as pesquisas sobre o currículo da formação inicial de 

professores, se faz importante para identificar que rumos estas pesquisas estão tomando, 

assim como perceber as tendências tanto de foco quanto teóricas e lacunas das 

investigações existentes, para que se possa avançar na área. Observamos que apesar do 

campo da formação de professores ter um número vasto de pesquisas divulgadas, 

aquelas que se dedicam a investigar o currículo desta formação não são tão numerosas.  

Os trabalhos que fazem parte desta revisão mostram que a tendência dos focos 

de pesquisa ocorre em torno das análises das reformas nos currículos, decorrente das 

diretrizes instituídas (BRASIL, 2002a, 2202b); da PCC, que também foi instituída 

nestas diretrizes; e dos processos que favorecem a formação da identidade docente dos 

licenciandos. Essas pesquisas demonstraram a existência de uma preocupação com os 

aspectos da formação inicial de professores que dizem respeito a profissionalização 

docente.  

Quanto às perspectivas teóricas, esses trabalhos trouxeram uma diversidade de 

teóricos da área de formação de professores, sendo o mais frequente Carvalho e Gil-

Pérez, seguido por Marques e Schön. Quanto às discussões específicas sobre a formação 

de professores de Química foram citados Maldaner e Schnetzler. Em relação à área de 

currículo os mais frequentes foram Goodson e Moreira, seguidos de Sacristán, Lopes e 

Candau. Também foram observados teóricos de outras áreas que dialogam com a área 

de formação de professores e currículo, a exemplo da questão de identidade em que se 

cita Hall. Com isso, percebemos que os trabalhos apresentados nesta revisão foram bem 

amparados teoricamente.  

Esses trabalhos nos auxiliaram a confirmar o potencial que alguns dos teóricos 

citados poderiam acrescentar a nossa pesquisa, dentre eles Goodson, Lopes e Macedo, 

trazendo contribuições sobre currículo. Apesar de, nenhum dos trabalhos identificados 

utilizar o referencial de Marcelo Garcia (1999), acreditamos que suas discussões sobre 

formação de professores podem contribuir na análise do CLQ da UESC. Buscamos 

ainda, o apoio de Maldaner em algumas questões específicas da formação de 

professores de Química. 
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Observamos que o número de trabalhos é crescente ao longo do tempo, pois se 

considerarmos a década de 1990, indicamos apenas uma investigação (SANTOS; 

GAUCHE; SILVA, 1997). De 2000 a 2010 foram discutidas em nossa revisão, sete 

investigações. De 2010 até 2015 já constatamos 13 investigações sobre o currículo da 

formação inicial de professores. Sendo que os últimos dez anos concentram quase a 

totalidade dos trabalhos citados, com exceção apenas da pesquisa de Santos, Gauche e 

Silva (1997). Acreditamos que isso pode ser fruto do cenário político das reformas. 

Como lacunas foram identificadas a pouca discussão quanto a alguns aspectos 

do currículo, como por exemplo, as disputas por maior tempo de carga horária entre as 

disciplinas específicas, pedagógicas e integradoras. Outros enfoques que poderiam estar 

sob investigação, referem-se a existência de espaços que discutam sobre avaliação, 

atividades experimentais, modalidades de ensino da educação básica e de espaços para 

as discussões curriculares no currículo da formação inicial de professores. Este último 

enfoque se configura no que mais nos chama atenção. Nesta pesquisa compreendemos 

que discutir sobre currículos, ou seja, as discussões curriculares envolvem desde o 

conhecimento de teorias, à visão histórica, as relações de poder, dentre outros elementos 

que permitam o licenciando ter uma visão crítica para refletir sobre a possibilidade de 

uma construção curricular autônoma. Nesse sentido, construir currículos para a 

educação básica envolve saber construir um programa de ensino selecionando 

criticamente conteúdos que façam sentido para o aluno. Acreditamos que é preciso 

construir uma cultura onde, desde a formação inicial, o licenciando possa conceber uma 

compreensão sobre currículo. Estas discussões, além de contribuir para uma reflexão 

sobre o currículo do CLQ, podem refletir ainda na construção curricular para a educação 

básica. 

1.2 A formação inicial de professores 

Neste tópico, pretendemos situar a questão da formação inicial de professores 

partindo dos conceitos de formação e formação de professores. Estes pontos foram 

discutidos, pois, acreditamos que eles nos auxiliarão a responder os questionamentos 

colocados pela pesquisa. Já que, supomos que a formação inicial de professores deve 

proporcionar autonomia ao professor, principalmente no que diz respeito a seleção de 

conteúdos pertinentes aos sujeitos a quem o currículo será destinado. 
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Ao estudar a formação inicial de professores, entendemos ser necessário explicar 

o conceito de “formação”. Necessidade que surge, principalmente, devido ao fato de 

outros países utilizarem termos diferentes do termo por nós utilizado, a exemplo de 

educação de professores (Teacher Education) ou treino de professores (Teacher 

Training) (MARCELO GARCIA, 1999). Além disso, no sistema educacional, os termos 

geralmente não são neutros, carregam consigo significados que dizem muito do que são. 

Segundo Marcelo Garcia (1999), a formação está relacionada com a realização 

de alguma atividade. Este é o posicionamento que assumimos em nosso estudo. E 

dentro desta perspectiva,  

a formação pode ser entendida como uma função social de 

transmissão de saberes, de saber-fazer ou de saber-ser que se exerce 

em benefício do sistema socioeconômico, ou  da cultura dominante. A 

formação pode também ser entendida como um processo de 

desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com um 

duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de 

aprendizagem, de experiências dos sujeitos. Por último é possível 

falar-se da formação como instituição, quando nos referimos a 

estrutura organizacional que planifica e desenvolve as atividades de 

formação (MARCELO GARCIA, 1999, p.19, grifos do autor). 

 Portanto, para o entendimento de formação podemos tomar dois pontos de vista: 

a) formação externa ao sujeito, quem oferece e organiza o processo formativo; ou b) a 

formação interna ao sujeito, caracterizada por uma atitude particular. Do ponto de vista 

da formação interna do sujeito, percebe-se o caráter subjetivo da formação, não apenas 

o seu caráter técnico ou instrumental, pois, “os sujeitos adultos devem contribuir para o 

processo da sua própria formação a partir das representações e competências que já 

possuem” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 20). Contudo, vale ressaltar que, o caráter 

autônomo não deve ser considerado o único modo como a formação se realiza. Deve ser 

considerada ainda, a interação com outros sujeitos. 

A partir do entendimento de formação, a formação de professores pode ser 

concebida como o ensino que profissionaliza para a docência (MARCELO GARCIA, 

1999). Já que, a docência é entendida como profissão e os indivíduos que a exercem 

devem ser profissionalmente competentes. A formação de professores se caracteriza, 

portanto, como uma atividade que tem propósitos de contribuir para a profissionalização 

daqueles que irão atuar na educação básica de outros cidadãos.  
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Outra peculiaridade, é que tanto o formador quanto o formando são pessoas 

adultas, interagindo num contexto organizado e institucional de educação. A formação 

de professores se diferencia das demais formações por três aspectos: 

Em primeiro lugar, trata de uma formação dupla, onde se tem de 

combinar a formação acadêmica (científica, literária, artística, etc.) 

com a formação pedagógica. Em segundo lugar, a formação de 

professores é um tipo de formação profissional, quer dizer, forma 

profissionais, o que, como acabamos de ver, nem sempre se assume 

como característica da docência. Em terceiro lugar, a formação de 

professores é uma formação de formadores, o que influencia o 

necessário isomorfismo que deve existir entre formação de professores 

e sua prática profissional (MACELO GARCIA, 1999, p.22, grifo do 

autor).  

Reconhecer o professor como profissional, segundo Tardif (2000), é entender 

que há um conjunto de conhecimentos que ele deve utilizar em seu trabalho para 

desempenhar as suas tarefas. Considerando que esses conhecimentos são essencialmente 

pragmáticos, especializados e adquiridos através de uma formação universitária, que 

apenas os professores possuem competência e o direito de utilizá-los. Existindo ainda a 

necessidade de uma formação contínua dos professores, pois, o conhecimento 

profissional é compreendido como evolutivo e progressivo.  

Do entendimento da formação de professores como um ensino que 

profissionaliza para a docência, Marcelo Garcia (1999) explicita sete princípios que 

corroboram com essa visão. O primeiro princípio diz que a formação de professores é 

composta por fases ou etapas, apesar disso, a mesma deve ser compreendida como um 

processo. Podemos distinguir quatro fases para a formação de professores, sendo elas: 

a) a fase de pré-treino; b) a fase de formação inicial; c) a fase de iniciação; e d) a fase de 

formação permanente. 

O segundo princípio fala da importância da integração de processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular à formação de professores. De forma 

que “a formação de professores deve ser analisada em relação com o desenvolvimento 

curricular e deve ser concebida como uma estratégia para facilitar a melhoria do ensino” 

(MARCELO GARCIA, 1999, p. 27). Assim como Marcelo Garcia (1999), ao tratar da 

formação de professores de Química, Maldaner (2013) acredita que as propostas de 

inovação devem acontecer nas instituições formadoras e ainda na escola, considerando o 

contexto da formação continuada. Isso no intuito de catalisar o processo de melhoria da 

qualidade da formação de professores e da sua renovação. 
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O terceiro princípio diz que a formação de professores deve se relacionar com 

o desenvolvimento organizacional da escola (MARCELO GARCIA, 1999). Um dos 

espaços sugeridos como possibilidade para que essa relação aconteça é a criação de 

núcleos de pesquisa e estudos dentro das escolas. Para Maldaner (2013, p. 395) “essa 

interação entre professores de escola, professores de universidade e alunos de 

Graduação é benéfica para todos, pois permite abordar problemas crônicos de ensino”. 

Nesse sentido, acredito que o desenvolvimento organizacional da escola também seria 

beneficiado nesta relação. 

O quarto princípio diz que: a formação acadêmica e disciplinar deve ser 

complementada pela formação pedagógica (MARCELO GARCIA, 1999). Assim, os 

professores devem adquirir um “conhecimento pedagógico do conteúdo”. Isso quer 

dizer que o professor, além de conhecer sobre o conteúdo, deve ter um conhecimento do 

assunto para o ensino. Isso inclui possuir um leque de formas de ensinar determinado 

conteúdo, de representações e analogias, ou seja, a melhor forma de mediar o conteúdo 

para que seja o mais compreensível possível para quem aprende (SHULMAN, 1986). 

O quinto princípio diz que a formação de professores necessita de uma 

integração teoria-prática. Nesse sentido, entendemos que Marcelo Garcia (1999) chama 

atenção para que a formação de professores se aproxime da escola. Para o ensino de 

Química, considera-se necessário a formação de professores em processos de interação 

entre os cursos de formação inicial e as escolas (também no contexto da formação 

continuada), constituindo uma massa crítica que permita a continuidade e a ampliação 

do processo do professor como pesquisador. Mas, para que isso ocorra, Maldaner 

(2013) afirma ser necessário ainda algumas rupturas importantes no meio universitário. 

Dentre elas, a ruptura epistemológica. 

Os professores de Química [...] acreditam que a produção da ciência é, 

tão somente, a explicação das leis científicas e teorias já “estocadas” 

na natureza ou escondidas atrás de fenômenos. Segundo esta crença, 

cabe aos cientistas enunciá-las ou descobri-las com base na 

observação científica! Dificilmente encontramos um professor de 

Química, fora de uma comunidade específica de educadores de 

Química, que fale de sua matéria como um sistema coerente de 

conceitos e concepções, “criado” pela cultura humana para que o 

homem pudesse explicar de certa maneira as coisas e os fenômenos ao 

seu redor e agir de forma mais coerente sobre o seu meio e sobre a 

natureza (MALDANER, 2013, p. 392). 

 O sexto princípio fala da necessidade de haver semelhanças entre a formação 

recebida pelo professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que 
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desenvolva (MARCELO GARCIA, 1999). Entretanto, a formação inicial de professores 

de Química tem sido realizada de forma que o conhecimento dos conteúdos e o 

conhecimento pedagógico não conversam durante o curso. Isso cria uma lacuna na 

formação do professor, pois “é diferente saber os conteúdos de Química, por exemplo 

em um contexto de Química, de sabê-los em um contexto de mediação pedagógica 

dentro do conhecimento químico” (MALDANER, 2013, p. 45). Entendemos portanto, 

que o ensino de Química para os CLQ também deve apresentar essa mediação, para que 

isso seja refletido na educação básica. Porém, o que tem sido visto é que, 

os estudantes criticam, com razão, desde a falta de didática da maioria 

dos professores da Graduação, passando pela dicotomia das aulas 

práticas e teóricas, até a falta de transparência dos conteúdos de 

Química para o ensino secundário e elementar. Podemos afirmar que 

há um despreparo pedagógico dos professores universitários e isso 

afeta a formação Química de maneira geral, não só os licenciandos 

(MALDANER, 2013, p. 47). 

Assim, percebemos que no contexto da formação de professores de Química 

existem semelhanças entre a forma com que o licenciando aprende e a forma com que 

lhe é solicitado que ele ensine aos seus alunos. Isso é identificado pois, os problemas 

relatados por Maldaner (2013) estão presentes na prática docente dos professores da 

educação básica, mostrando que, a melhoria da formação inicial de professores é um 

dos aspectos que provavelmente contribuirá para que a educação básica siga a mesma 

tendência. 

O sétimo princípio diz que é preciso ensinar considerando a subjetividade de 

cada indivíduo. Portanto, a identidade do professor não é apenas o profissional. O 

professor também é a pessoa, assim, sua vida pessoal e sua história de vida também 

constituem sua identidade (NÓVOA, 1997).  

Dentro destes princípios, observamos o entendimento da formação de 

professores composta por fases ou etapas. Retomando as fases da formação de 

professores temos que a fase de pré-treino diz respeito às experiências de vida dos 

professores em formação. Essas experiências são advindas de sua vida escolar como 

alunos, que podem influenciar a prática profissional de forma acrítica e involuntária 

(MARCELO GARCIA, 1999). Preferimos nos referir a fase de pré-treino como fase de 

socialização prévia, por acreditar que este termo sugere que em seguida ocorra a fase do 

“treino de professores”, ou seja, que a formação inicial pudesse ser vista desta forma. 

Segundo Bejarano e Carvalho (2003), durante o pré-treino, quando os professores ainda 
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são alunos, inicia-se o desenvolvimento de crenças. Na formação inicial, a fase de pré-

treino geralmente é desconsiderada, assim, nessa etapa da formação surgem dificuldades 

em operar com mudanças significativas nessas crenças, que podem gerar conflitos que 

interferem na atuação do professor como profissional. 

A fase da formação inicial é a fase institucional e organizada, onde se adquire 

formalmente conhecimentos específicos da área de atuação e pedagógicos, muitas 

vezes, esta fase é entendida como sinônimo da formação de professores (MARCELO 

GARCIA, 1999).  

Na Espanha, o processo de formação inicial de professores foi inicialmente 

realizado sob a responsabilidade das ordens religiosas. Antes disso, o sujeito que 

assumia a posição de professor era reconhecido como mestre e geralmente formava-se a 

partir da observação de outro mestre mais experiente. No início do século XIX surgiram 

as primeiras Escolas Normais, que evoluíram até a configuração das instituições atuais 

(MARCELO GARCIA, 1999).  

No contexto nacional, a primeira demonstração de preocupação com a formação 

inicial de professores aconteceu em 1827, quando foi promulgada a Lei das primeiras 

Letras, que distinguia a “Escola Normal Superior para formar professores de nível 

secundário e Escola Normal simplesmente, também chamada de Escola Normal 

Primária para preparar os professores para o ensino primário” (SAVIANI, 2009, p. 

143). No período de 1890 a 1932, o padrão das Escolas Normais se estabeleceu e se 

expandiu, entretanto, o centro dos estudos nestas escolas eram os conhecimentos a 

serem transmitidos, sem qualquer preocupação com uma formação didático-pedagógica. 

A fim de modificar essa situação, surgiram os institutos de educação, sendo os 

principais  

o Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido e implantado 

por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; e o 

Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por 

Fernando de Azevedo. Ambos sob inspiração do ideário da Escola 

Nova (SAVIANI, 2009, p. 145). 

Ainda na década de 1930, ambos institutos foram incorporados às Universidades 

do Distrito Federal e de São Paulo, respectivamente. Em 1939, o decreto Lei n. 1.190 

deu organização à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Essa 

organização tornou-se referência para a demais escolas de nível superior, propagando o 

modelo conhecido como “esquema 3+1” (SAVIANI, 1999). A publicação da Lei n. 
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9.294 de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a promulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de professores de 2002, seguida pelas diretrizes 

curriculares para cada curso de licenciatura, trouxeram orientações para a integração 

entre a formação específica e formação profissional.  Contudo, atualmente ainda é são 

encontradas instituições que utilizam como base o modelo consagrado para as 

licenciaturas no século XX (GATTI, 2010).  

Atualmente, a formação inicial cumpre as funções de: a) formação, capacitando 

os professores para o desenvolvimento das suas funções profissionais; b) controle de 

certificação, para que haja um monitoramento daqueles que estão habilitados para 

exercer a função; e c) agente de mudanças, contribuindo tanto para mudanças no que 

tange a escolarização mais especificamente, quanto na sociedade de forma geral. Cada 

programa de formação de professor, adota um conceito de ensino, de escola e de 

professor e isso interfere no modo como se dá o seu currículo. “O currículo da formação 

de professores, a sua extensão e qualidade, tem sido largamente determinado e 

influenciado pelas necessidades sociais, políticas, econômicas, etc., da sociedade em 

cada momento histórico” (MARCELO GACIA, 1999, p. 77).   

 A fase de iniciação compreende os primeiros anos da atividade profissional 

docente. Nesta fase os professores iniciantes utilizam de estratégias de sobrevivência e 

descoberta (MARCELO GARCIA, 1999). A iniciação, é análoga ao que Huberman 

(2000) chama de “entrada na carreira”. Ele relaciona a sobrevivência com o choque de 

realidade, “a distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula” no 

confronto inicial com a complexidade da situação profissional (HUBERMAN, 2000, p. 

39).  

A fase da formação permanente inclui tanto a participação em atividades 

institucionais quanto as iniciativas particulares dos professores que tenham o intuito de 

contribuir para o aprimoramento da sua prática (MARCELO GARCIA, 1999). 

Considerando Huberman (2000), podemos dizer que a formação permanente deve ser 

realizada nas demais fases do ciclo de vida profissional do professor. 

Desta forma, a formação de professores refere-se tanto aos sujeitos em formação 

quanto aqueles docentes mais experientes. Segundo Marcelo Garcia (1999, p. 26) “o 

conceito é o mesmo, o que poderá mudar é o conteúdo, foco ou metodologia de tal 

formação”. Assim, a fase da formação inicial será o espaço no qual delimitaremos 

nosso estudo. Para discutir sobre o currículo da formação inicial de professores, além de 
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expor qual compreensão de formação estamos considerando, necessitamos ainda expor 

qual compreensão de currículo adotamos. Desta forma, iremos explanar sob quais lentes 

estarão nossos olhares ao discutir sobre o currículo.  

1.3 O currículo 

 A existência de diferentes teorias sobre o currículo, justifica a necessidade de 

expor sob qual fundamentação se ancora o nosso entendimento em relação a esta 

temática. Ou seja, existem suposições do que vem a ser o currículo, e precisamos definir 

qual delas escolhemos dentre as possibilidades existentes, bem como qual o discurso, a 

noção particular de currículo que nos serviram de lentes para analisar as questões 

curriculares na formação inicial de professores de Química.  

 Algumas controvérsias existentes no entendimento do currículo podem ser 

provenientes da própria etimologia da palavra. Conforme citado por Goodson (2005, p. 

31) “a palavra currículo vem da palavra latina Scurrere, correr e refere-se a curso”. 

Assim, a etimologia implica que o currículo seja definido como um curso pelo qual o 

aluno deve passar. De forma que, a escolaridade é um percurso e o currículo são os 

conteúdos apresentados ao aluno durante esse processo.  A etimologia implica ainda 

que, aquele que apresenta o curso delimite aquilo que será apresentado. A influência da 

etimologia talvez tenha relações com o que foi concebido como currículo inicialmente: 

a ação de planejar o currículo. Apesar de os estudos sobre planejamento curricular 

constituírem discursos sobre algo à parte do currículo, foram estes estudos que deram 

início aos discursos do campo do currículo.  

O discurso que mais influenciou a elaboração de propostas curriculares no Brasil 

até metade de 1980 foi o modelo de elaboração curricular de Tyler, conhecido como 

racionalidade tyleriana ou racionalidade técnica, elaborado em 1949. Ao propor um 

discurso sobre planejamento curricular, este teórico evidenciou objetivos educacionais. 

Essa proposta estabeleceu que cada objetivo define um comportamento e um conteúdo 

que se aplica ao objetivo, e finaliza o processo com a realização de uma avaliação, 

como instrumento para aferir a eficácia da aprendizagem. Assim, os objetivos foram 

entendidos como responsáveis pela eficácia do currículo. Esta foi a proposta que 

predominou nos currículos de muitos países durante muito tempo. Hoje, mesmo 

hibridizados com outros sentidos, esse discurso ainda se faz presente na construção de 
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políticas atuais centradas em competências, que mensuram a eficácia da aprendizagem 

através da avaliação (LOPES; MACEDO, 2011).  

 Enquanto o Brasil ainda estava sendo fortemente influenciado pela racionalidade 

técnica, algumas transformações aconteciam, tanto no âmbito nacional a exemplo das 

lutas contra a ditadura, quanto em âmbito internacional, exemplificado pelos protestos 

estudantis na França e em vários outros países, ocorridos mais especificamente nos anos 

de 1960. Nesse cenário, revoluções nas experiências educacionais foram acontecendo 

em vários lugares. No contexto nacional, o livro Pedagogia do Oprimido de Paulo 

Freire, publicado em 1970, tem papel importante nas mudanças ocorridas. Considerando 

a literatura inglesa, surgia o que foi denominado de “Nova Sociologia da Educação - 

NSE” um movimento contra o tecnicismo exagerado, iniciado pela publicação do livro 

Conhecimento e controle publicado em 1971, organizado pelo sociólogo inglês Michael 

Young que teve influência sobre as mudanças ocorridas em diversos países, dentre eles 

o Brasil (SILVA, 2013). 

Assim, a NSE proporcionou o questionamento dos modelos de “currículo” que 

se resumiam à questão de “como fazer o currículo?” para os discursos sobre “o que 

conta socialmente como conhecimento?”. Para o movimento da NSE, mais 

particularmente para Young, a intenção era “se contrapor à ideia de conhecimento como 

dado objetivo, na defesa de uma concepção de conhecimento condicionada e relativa” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 78).  Nesse sentido, esse movimento buscou discutir “o 

status de quem tem o poder de validar certos saberes como sendo conhecimento” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 78, grifo do autor). E assim, questionar porque 

determinados saberes são considerados como conhecimento e outros não, e quem tem o 

poder de defini-los, já que, nessa perspectiva há uma rejeição a qualquer tipo de 

entendimento que considere os conhecimentos acadêmicos e/ou científicos superiores 

aos outros saberes sociais. 

As questões acima nos revelam que, “a questão básica da NSE era a das 

conexões entre currículo e poder, entre a organização do conhecimento e a distribuição 

do poder” (SILVA, 2013, p. 67). Desta forma, interferir na organização curricular 

significa, também, interferir no poder de determinados grupos sociais. Assim, um 

discurso de currículo fundamentado nos princípios da NSE, deve considerar tais 

questões. Essa conjuntura permitiu que Goodson (2005, p. 83) tomasse para si o 

entendimento do currículo como “confessado e manifestadamente uma construção 
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social”, validado social e historicamente, trazendo a ideia de um currículo em fluxo 

contínuo e em constante transformação.  

A definição de currículo de Goodson (2005) é a visão de currículo que 

adotaremos neste estudo. Partindo desse pressuposto, entendemos que não existe uma 

validação generalista para os conhecimentos do currículo, mas uma validação particular 

realizada apenas pelos sujeitos sociais aos quais esse currículo será destinado. Numa 

perspectiva que compreende o currículo como uma construção social, é pertinente 

perceber que, se o currículo está intimamente relacionado com o espaço, o tempo e os 

sujeitos, este currículo não será fixo.  

Para Goodson (2005), as conexões entre currículo e poder não estão apenas na 

idealização e produção do conhecimento, no que pensando em Brasil seriam as DCN e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) hoje. Essas conexões também estão dentro 

das instituições, entre as disciplinas. Tomando como exemplo as disciplinas escolares, 

foco dos estudos deste teórico, observamos que existe entre elas uma disputa por espaço 

no currículo, assim, aquelas que têm maior poder como a matemática têm mais espaço 

no currículo do que as disciplinas de menor poder como as artes. Isso é mais explícito 

em alguns períodos e contextos do que em outros. Como consequência disso, o 

currículo possui ainda o poder de diferenciar os sujeitos que praticam currículos 

diferentes. Dessa maneira, a forma como a organização do conhecimento e a 

distribuição do poder se estabelecem não são fixas, entretanto, algumas dessas formas 

ao se repetir ao longo do tempo se estabelecem na forma de tradição. 

O currículo representa, portanto, um artefato social e histórico em constante 

transformação. Assim, o currículo nessa produção e reprodução social, acaba por 

inventar uma tradição curricular onde determinadas prioridades sociopolíticas são 

preponderantes. Goodson (2005) se apropria do termo “tradição inventada” citando 

Hobsbawm (1985), um historiador que tem como um de seus interesses o estudo do 

desenvolvimento das tradições, e considera que este termo  

inclui tanto tradições realmente inventadas, construídas e formalmente 

instituídas, quanto tradições que emergem de modo menos definível, 

num período de tempo breve e datável – coisa de talvez alguns anos – 

e que se estabelecem com grande rapidez (HOBSBAWM, 1985, p.1 

apud GOODSON, 2005, p. 27). 

Portanto, as tradições inventadas se constituem de práticas e ritos que buscam 

propagar valores e normas de comportamento por meio da repetição. Nesse sentido, 
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Goodson (2005) considera que a elaboração do currículo pode ser considerada como 

uma invenção da tradição, mas não uma tradição definitiva, mas como uma tradição que 

se reconstrói ao longo do tempo. 

Nessa perspectiva, se faz necessário compreender que diferentes currículos 

produzem diferentes pessoas. Essas diferenças não são diferenças apenas particulares, 

são diferenças sociais, de raça, de etnia e de gênero. Desta forma, podemos considerar 

que, incluir ou excluir aspectos no currículo tem relações com inclusão e exclusão na 

sociedade. E isso tem sido feito há muito tempo. Para exemplificar esta afirmação, 

tomaremos como exemplo os estudos de Goodson (1997, 2005) sobre a história das 

disciplinas escolares, no contexto descrito por este autor, a Inglaterra. Goodson tomou 

por base os ideais da NSE e possivelmente teve uma posição de reação devido a todo o 

contexto histórico vivido (GOODSON 1997, 2005). 

Até meados do século XIX, vigorava na Inglaterra, um padrão de currículo com 

a característica marcante de diferenciação. O currículo e a idade com que o aluno 

concluía os estudos eram determinados por sua classe social. Até os 19 anos, com base 

num currículo de tradição acadêmica estudavam os filhos dos ricos, independente da 

posição exercida. Até os 16 anos, com base num currículo utilitário estudavam os filhos 

da classe mercantil. Até os 14 anos, num currículo utilitário e pedagógico, estudavam os 

filhos dos pequenos proprietários agrícola, pequenos comerciantes e artesãos superiores.  

Quanto mais elevada a posição social, maior era a duração da sua escolarização e mais 

clássico era o seu currículo. Já nessa época, o currículo mostrava seu potencial em 

identificar, determinar e diferenciar a sociedade e era visto numa relação de 

equivalência com a disciplina. Após a Revolução Francesa, quando o Estado passou a 

ser responsável pela escolarização, que veio depois do Ato de 1870 houve um momento 

de mudança. A educação dividida por classes sociais foi extinta, dando lugar a um 

currículo norteado pelas “disciplinas fundamentais da mente” (GOODSON, 2005, p.43).   

Neste contexto, este norteador do currículo se estabeleceu, classificando as 

“mentalidades” dos alunos em três diferentes níveis, sendo que haveria um currículo 

para cada um desses níveis. É perceptível que, esse padrão de escolarização priorizava 

alguns alunos através do currículo, já que, por detrás dos níveis de currículo estavam 

associados a hierarquia da classe social. Outro exemplo dos meios de beneficiar as 

classes sociais superiores através desses níveis de currículo, foi a criação do conselho 

examinador das universidades, introduzido em 1850 e efetivado no ano de 1904. Mais 
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uma vez, as classes sociais superiores eram favorecidas, já que, relacionavam muito 

bem o que se ensinava às “mentes refinadas” com o que era solicitado nos exames 

(GOODSON, 2005). 

O conselho examinador das universidades acarretou também mudanças no 

currículo escolar. Para atender a essa demanda, foi criada a matéria escolar, com uma 

série de horários e de aulas compartimentalizadas, surgindo juntamente com as classes 

escolares, no momento em que a escolarização em massa passou a ser subsidiada pelo 

Estado. Portanto, para obter êxito nos exames, as matérias competiam por tempo no 

currículo, iniciando o processo de disputa. As matérias escolares passavam cada vez 

mais, a ter características de disciplinas acadêmicas, e foi iniciado o processo em que as 

teorias curriculares funcionariam como prescrições. Ao longo do tempo, o currículo 

escolar foi concebido e organizado de muitas formas diferentes, contudo, a tradição da 

matéria escolar foi a que permaneceu predominante. E hoje, o currículo ainda é tratado 

como sinônimo de disciplinas (GOODSON, 2005). 

O estabelecimento do padrão de escolarização por mentalidades, que refletiam 

muito bem a escala social, teve que encarar alguns desafios. “O mais notável foi a 

batalha que a inclusão da matéria de ciências provocou”, pois, ao ensaiar um momento 

de mudança, essa disciplina significou um risco para classes altas, porque ameaçou a 

estrutura das classes sociais elevadas (GOODSON, 2005, p. 90). Para que tenhamos 

noção de como o currículo por mentalidade servia para determinar e diferenciar a 

sociedade, quase um século após a extinção do currículo por mentalidades, o relatório 

de Norwood (Curriculum e Examinations, 1943), na Grã-Betanha, “defendia o conceito 

de mentalidades diferentes, currículos e na realidade, escolas diferentes, para atender a 

essas mentalidades” (GOODSON, 2005, p.93). Mas o governo social trabalhista, 

interveio para que isso não ocorresse, tomando uma medida que ele considerava mais 

justa e o conceito de mentalidades foi novamente extinto em 1945. Em 1965 a nova 

organização: a “Comprehensive School”; a “Grammar School” – destinada as classes 

profissionais e média; e a “Common School” – a escola pública, mostra que essa medida 

não era tão justa quanto foi dito e que diferenciar os sujeitos através do currículo já se 

constituía numa tradição inventada. 

No que se segue, as décadas de 1960 e 1970 marcaram a escolarização 

americana, devido as mudanças ocorridas “através da ideologia tecnocrática e técnicas 

de análise de sistemas” (GOODSON, 2005, p. 48). Ou seja, a instauração da 
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racionalidade técnica, a qual depois de anos de estabilidade, fez tomar força o 

movimento de reação da NSE, cenário do discurso sócio histórico sobre as disciplinas 

escolares e currículo de Goodson. Ao contar o histórico do currículo da escolarização, 

Goodson (2005) identifica períodos de estabilidade e de mudança. Ou seja, existem 

disputas entre os grupos sociais para assegurar a conservação de seus padrões 

curriculares. Assim, na maioria das vezes, aquele que exerce maior poder nessa relação 

estabelece o padrão de estabilidade. As mudanças podem decorrer tanto das decisões do 

próprio grupo dominante, ou através das conquistas de grupos que se opõem ao padrão 

curricular estabelecido. Essas mudanças acontecem de uma vez por todas, são fruto de 

conflitos. É nesse sentido que Goodson (1997) estuda a história das disciplinas 

escolares. 

Desta maneira, podemos supor que o currículo acaba por expressar as 

considerações epistemológicas dos sujeitos que participaram da sua construção, pois, os 

grupos que participam dessa produção inserem neste processo os seus interesses sociais, 

de forma que, se pode dizer que o currículo não é neutro. A influência desses grupos se 

dá em dois níveis: a) na idealização e produção do conhecimento em determinado 

contexto social, o currículo escrito; e b) na forma em que ocorre a mediação do 

conhecimento na sala de aula, o currículo praticado. De forma que “O contexto social da 

formulação do currículo leva em consideração ambos os níveis” (GOODSON, 2005, p. 

32). 

De acordo com Goodson (2005, p. 21), o currículo escrito “nos proporciona um 

testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; 

constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da 

escolarização”. A análise do currículo escrito apresenta sua singularidade, pelo fato de 

normas, leis, regulamentos e outros documentos possuírem um significado, mesmo 

quando a prática não condiz com o que está posto. Ainda assim, existirá um vínculo 

com o que foi pré-definido. Contudo, o mesmo autor nos diz que “o que está prescrito 

não é necessariamente o que é aprendido, e o que se planeja não é necessariamente o 

que acontece”, portanto, o currículo praticado seria o que realmente acontece nas salas 

de aula (GOODSON, 2005, p.78).  

A prática curricular pode se diferenciar dentro de uma mesma instituição, ou 

seja, além do fator espaço, essas diferenças dependem ainda do momento e dos sujeitos 

que constroem e põem em prática determinado currículo. A análise do currículo 
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praticado tem sua relevância pelo fato de, o currículo escrito poder ser lido como um 

catálogo e nos induzir a uma interpretação equivocada e o currículo como prática ser 

mais fiel à realidade. É preciso ter cautela ao interpretar essa afirmação, pois, pode 

parecer que o currículo escrito não é relevante para a prática, ou seja, “que a dicotomia 

entre o currículo adotado por escrito e o currículo ativo, tal como é vivenciado e posto 

em prática, é completa e inevitável” (GOODSON, 2005, p. 22).  

Em nosso entendimento essa dicotomia não é explícita pois conforme Lopes e 

Macedo (2011, p. 42), podemos considerar o currículo “como prática de significação, 

como criação ou enunciação de sentidos [assim, ...] qualquer manifestação do currículo, 

qualquer episódio curricular, é a mesma coisa:  produção de sentidos”.  Nessa 

perspectiva, ao considerarmos que o currículo escrito e o currículo praticado compõem 

uma produção de sentido, passamos a entender que, o que existe são discursos sobre 

currículo, que possuem tanto um caráter escrito quanto um caráter praticado. Isso quer 

dizer que não adotaremos uma dicotomia onde exista um currículo escrito e currículo 

praticado, pois, temos como intuito compreender os sentidos de currículo produzidos 

pelos licenciandos do CLQ, manifestados de diversas formas. Assim, mesmo que estas 

manifestações apresentem um caráter escrito ou praticado, serão consideradas como 

manifestações de currículo. 

Goodson (2005) indica que a elaboração do currículo seja analisada para que não 

corra o risco de que o currículo seja admitido como um pressuposto e os problemas 

sejam solucionados buscando alternativas durante a prática curricular. Mas como 

analisá-lo?  O caráter escrito é a versão mais importante? Ou seria o caráter prático? 

Para Goodson (2005, p. 20) “é ingênuo e incorreto dizer que ‘o importante é a prática na 

sala de aula’ (da mesma forma que é ignorância querer excluir a política de educação)”. 

Desta forma, analisaremos o currículo buscando compreender a sua contribuição na 

formação de identidades e subjetividades dos sujeitos investigados e captar os vários 

sentidos do currículo na expressão desses sujeitos. 

Com base nas compreensões de Goodson (2005) e considerando Lopes e 

Macedo (2011), entendemos que o PAC do CLQ da UESC e os relatos dos formandos 

sobre as experiências vividas nos forneceram indícios de como estão se dando estas 

produções de sentido no curso. Diante da complexidade desse estudo, reconhecemos 

que caberia também nos apropriar de outras fontes de dados, a exemplo de planos de 

aula, entrevistas com os formadores de professor e até mesmo a observação das aulas. 
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Todavia, considerando a amplitude de uma pesquisa de mestrado, reservaremos estes 

passos para perspectivas futuras.  

Discutimos aqui, como os CLQ brasileiros estão sendo investigados e 

apresentamos qual o discurso de formação inicial de professores e de currículo 

estaremos utilizando em nossa investigação. No capítulo seguinte, consideramos 

relevante apresentar o CLQ da UESC, contexto em que foi realizada a nossa 

investigação.  
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2 O CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UESC 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está localizada no Km l6 da 

Rodovia Jorge Amado, entre os polos urbanos de Ilhéus e Itabuna no sul da Bahia, 

sendo que a universidade pertence ao município de Ilhéus. A UESC foi estadualizada no 

ano de 1991. Antes disso, a estrutura pertencia à Federação das Escolas Superiores de 

Ilhéus e Itabuna (FESPI), que em 1988 teve seu pedido de estadualização aceito, 

passando inicialmente a funcionar como Fundação Santa Cruz (FUNCRUZ) e, 

posteriormente, sendo instituída como UESC, pela Lei n.º 6.344/1991. Recebe este 

nome em homenagem a Santa Cruz, que constituiu o cenário do descobrimento do 

Brasil pelos portugueses há mais de 500 anos. A área geoeducacional da UESC 

compreende as regiões de planejamento do Estado da Bahia, abrangendo um vasto 

espaço do seu território do Litoral Sul (UESC, 2005c). 

A origem do curso de Licenciatura em Química (CLQ)5 da UESC vem do 

extinto Curso de Ciências – 1º Grau de 1971. Em 1985, o curso de Licenciatura Curta 

em Ciências foi estendido para Licenciatura plena em Ciências, com quatro 

habilitações: Física, Química, Matemática e Biologia, sendo reconhecido pelo Conselho 

Federal de Educação (CFE), com 40 vagas para cada habilitação, sendo 20 vagas para o 

turno matutino e 20 vagas para o turno noturno. Contudo, na ocasião, alunos e 

professores encontravam-se insatisfeitos com estes cursos (UESC, 2005c). Diante disso, 

a coordenação do extinto Departamento de Ciências, onde o curso se inseria, com a 

participação de professores de diversas áreas do conhecimento, elaborou o projeto 

"Transformação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências em Licenciatura Plena em 

Química, Física, Matemática e Ciências Biológicas".  

A extinção dos cursos de Licenciatura Plena e Licenciatura Curta de 1º Grau em 

Ciências e a criação dos cursos de Licenciatura Plena em: Química, Física, Matemática 

e Ciências Biológicas foi solicitada em março de 1995 ao Conselho Estadual de 

Educação (CEE) (UESC, 2005c). Em fevereiro de 1999, através do Decreto nº 7.530, 

publicado no Diário Oficial do Estado, o funcionamento dos cursos de Licenciatura 

Plena em Química, Física, Matemática e Ciências Biológicas foi autorizado. 

Especificamente, o início do curso de Licenciatura em Química foi em 1 de março de 

1999, quando o curso foi autorizado a ofertar 20 vagas anuais. Desde então, as aulas são 

ministradas no período diurno e sua estrutura curricular semestral, com duração mínima 

                                                           
5 A partir do capítulo 2, ao citar o “CLQ”, estaremos falando exclusivamente do CLQ da UESC. 
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prevista de quatro anos (oito semestres) e máxima de sete anos. Na ocasião o projeto do 

curso contemplava 3.060 horas, sendo que 2.370 horas compreendiam as disciplinas do 

currículo mínimo, 510 horas incluíam as disciplinas complementares obrigatórias e 180 

horas eram destinadas às disciplinas optativas, que poderiam ser escolhidas dentre as 

disciplinas disponíveis (UESC, 2005c). 

De 1999 até 2005 foram efetuadas algumas alterações na estrutura curricular do 

curso, que a partir de 2005 passou a ofertar 30 vagas. Dentre as alterações relevantes, 

identificamos aspectos que dizem respeito à Prática como Componente Curricular 

(PCC) no âmbito dos estágios supervisionados e da prática de ensino, a inclusão das 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) e de disciplinas pedagógicas e 

integradoras tanto no currículo obrigatório, quanto no elenco das disciplinas optativas.  

Quanto às mudanças relativas à PCC, o documento do curso cita que 

em atenção a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi 

ampliada a carga horária da disciplina Prática do Ensino de Química 

de 90 para 300 horas, sendo 150 horas, em Prática de Ensino de 

Química I, no sétimo semestre e 150 horas, em Prática de Ensino de 

Química II no oitavo. Em 2004, visando atender as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para atuarem 

na Educação Básica (Parecer Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/Conselho Pleno (CP) 009/2001), em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena (Resolução CNE/CP01/2002) e as 

Diretrizes Curriculares Nacional para os Cursos de Química (Parecer 

CNE/Câmera de Educação Superior (CES) 1.304/2000) foram 

alteradas as cargas horárias das disciplinas Prática de Ensino I e II, 

ampliando para 210 horas cada, e estas passaram a se chamar Estágio 

Supervisionado I e II, respectivamente. Por fim, para complementar a 

carga horária dos alunos que já haviam cursado as disciplinas Prática 

de Ensino de Química I e II, foi criada a disciplina Estágio 

Supervisionado em Química III, com carga horária de 120 horas 

(UESC, 2005c, p.11). 

Hoje, as disciplinas Estágio Supervisionado em Química I e Estágio 

Supervisionado em Química II possuem 90 horas, e o Estágio Supervisionado em 

Química III possui 135 horas. Existe ainda, a disciplina Estágio Supervisionado em 

Química IV com 90 horas. Porém, não encontramos informações de quando esta 

disciplina foi incorporada a atual matriz curricular. As ementas dos estágios são 

apresentadas a seguir. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA I: A escola e o 

ensino de química. As tendências das políticas educacionais para o 

Ensino Médio e Fundamental. Aspectos relacionados às diretrizes 

curriculares de química, observação e discussão sobre planejamento e 
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projeto político pedagógico das escolas do Ensino Básico (UESC, 

2005c, p. 56). 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA II: Aspectos da 

organização, planejamento e elaboração de unidades didáticas para o 

ensino de química no Ensino Médio e Fundamental. O contexto de 

produção e utilização dos materiais didáticos produzidos pelo 

professor (UESC, 2005c, p. 57). 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA III: O professor, o 

espaço para a regência e discussão das propostas de ensino e reflexões 

sobre as ações mediadas em sala de aula. A contribuição da pesquisa 

em ensino de ciências para o trabalho docente e subsídios para 

replanejamento do ensino (UESC, 2005c, p. 57). 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA IV: A regência, 

discussão e avaliação das ações mediadas em sala de aula (UESC, 

2005c, p. 58). 

Os estágios se constituem como espaços em que é possibilitado o diálogo entre a 

universidade e a escola. Deste modo, o licenciando tem a possibilidade de investigar as 

diferentes situações pedagógicas que acontecem na escola, permitindo uma nova forma 

de compreender a escola e a educação (WARTHA; GRAMACHO, 2010). 

Além disso, a PCC não está reduzida a um espaço isolado ou restrita aos estágios 

supervisionados. Ela permeia toda a formação, como prática de ensino, sendo 405 horas 

distribuídas não apenas na carga horária das disciplinas pedagógicas, mas também das 

disciplinas que compreendem a formação específica do professor, desde o primeiro 

semestre (BRASIL, 2002a). Há uma preocupação, em termos de carga horária, de 

articular o conhecimento específico com o conhecimento do ensino, pois algumas 

disciplinas de conteúdo específico apresentam carga horária reservada a realização da 

Prática de Ensino. Outra questão relevante, é que mesmo havendo esta reserva de carga 

horária, ela não é expressa em termos de ementas, como exemplificado pela ementa da 

disciplina Química Inorgânica Fundamental. 

Estrutura atômica e propriedades gerais dos elementos. Tratamento 

teórico da ligação covalente, iônica e metálica. Estrutura dos materiais 

inorgânicos. Teoria ácido - base. Química do estado sólido (UESC, 

2005c, p. 52). 

Como podemos observar na ementa da disciplina Química Inorgânica 

Fundamental não cita componentes que se refiram a prática de ensino. Pensamos que 

isso poderia ser explicitado nas disciplinas de conteúdo, o que poderia minimizar a 

dicotomia existente entre os conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. 

Isso tem relações com as tradições das disciplinas. Historicamente as disciplinas 

científicas tiveram mais poder e status que as disciplinas de pedagogia. O currículo e as 
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ementas refletem quem manteve esse poder no momento da construção curricular 

(GOODSON, 1997, 2005). 

Além das alterações que dizem respeito aos componentes práticos, outra 

alteração significativa concerne às atividades complementares. Em 2005 foram 

acrescentadas 200 horas para as AACC6 à carga horária do CLQ (UESC, 2005c). A 

incorporação das AACC refere-se ao cumprimento da legislação, especificamente à 

Resolução Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno no 2/2002 que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 

de professores da educação básica em nível superior (BRASIL, 2002b). 

Visando a melhoria da qualidade da formação do professor de Química, através 

da Resolução no 02/2005 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE)7, ocorreram mudanças na matriz curricular. Foram incluídas ao currículo 

pleno do CLQ disciplinas relacionadas às questões educacionais e humanas, quais 

sejam: Educação e Sociedade, Filosofia e Educação, Psicologia e Educação, Ensino 

Contextualizado de Química, Experimento no Ensino de Química8, Física I Aplicada à 

Química e Bioinorgânica (UESC, 2005a). Hoje o licenciando deve escolher três dentre 

as 37 opções de disciplinas optativas. Entretanto, essas disciplinas não são ofertadas 

pelo curso com a mesma regularidade. Algumas delas são oferecidas pelo curso de 

Bacharelado em Química, facilitando a disponibilidade ao licenciando, como por 

exemplo, a disciplina Química Verde, cuja ementa apresentada é  

Química verde: conceito, ferramentas, princípios, exemplos de 

aplicação (UESC, 2005c, p. 72). 

A disciplina optativa Currículo é outro exemplo. Sua ementa sugere o estudo da 

Dimensão histórica, cultural, epistemológica, social e ideológica do 

currículo. Paradigmas técnico, prático e crítico e suas implicações 

para o processo de desenvolvimento curricular. A pós-modernidade e 

                                                           
6 O documento do c urso cita que “Nessa categoria de atividades, enquadram-se aquelas em que o aluno 

participa de: seminários, apresentações, exposições, eventos científicos, estudos de caso, visitas, ações de 

caráter científico, técnico, cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de situação-

problema, projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de iniciação científica, ensino dirigido, 

aprendizado de novas tecnologias de comunicação e ensino, relatórios de pesquisas, disciplinas eletivas, 

oferecidas nos diversos cursos da UESC entre outras atividades” (UESC, 2005, p. 44). 
7 O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é um órgão consultivo e deliberativo 

da UESC com a competência de definir a organização e o funcionamento da área acadêmica em seus 

aspectos técnicos, didáticos e científicos, com funções indissociáveis nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão, em conjunto com os órgãos de administração superior e setorial da Universidade 

(http://www.uesc.br/conselhos/consepe/index.php) 
8 Ressalta-se que a época da publicação do PAC estas disciplinas foram denominadas: Contextualização e 

Interdisciplinaridade no Ensino de Química e Experimentação no Ensino de Química, respectivamente. 
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a organização do currículo escolar; perspectivas construtivistas, pós-

construtivistas e sócio-interacionista do currículo escolar. 

Pressupostos sócio-filosóficos de propostas curriculares de diferentes 

sistemas de educação (UESC, 2005c, p. 69). 

Essa disciplina não costuma ser oferecida pelo Colegiado de Química. Os 

licenciandos deste curso tem como possibilidade cursá-la na Licenciatura em 

Matemática, sendo a disciplina oferecida pelo Departamento de Ciências da Educação 

(DCIE).  

Essas e as demais alterações incorporadas à matriz curricular, pela Resolução do 

CONSEPE no 02/2005 (UESC, 2005a) geraram um aumento de 3.060 horas para 3.470 

horas, “sendo 2.490 horas de disciplinas do currículo mínimo, 600 horas de disciplinas 

complementares obrigatórias, 180 horas de disciplinas optativas a serem escolhidas 

dentro do elenco disponível e 200 horas em atividades acadêmico-científico-culturais” 

(UESC, 2005c, p. 12). 

Em 2009, foi aprovada uma proposta de modificação curricular do CLQ, 

publicada nas Resoluções CONSEPE 18/2009 e 43/2009 (UESC, 2009a; 2009b). Esta 

proposta explicita a criação da disciplina Metodologia de Pesquisa em Ensino de 

Química. Para tanto, ocorreu a retirada de 15 horas da disciplina Metodologia de 

Pesquisa, 15 horas de prática de ensino das disciplinas Físico-Química II, Química 

Analítica Qualitativa e Química Orgânica II. A disciplina História da Química passou 

do sexto para o quarto semestre. Foram acrescentados alguns pré-requisitos e houve 

ainda a alteração das ementas das disciplinas Pesquisa no Ensino de Química I, 

Pesquisa no Ensino de Química II e Informática Aplicada à Formação do Professor. 

Apresentamos a atual matriz curricular no Apêndice C. 

O PAC do CLQ da UESC, além de apresentar uma organização curricular por 

semestre, também considera que a matriz curricular pode ser organizada considerando 

núcleos que agrupem os componentes curriculares por área de estudo.  Deste modo, 

considera a existência de sete núcleos, a saber: 01) das disciplinas da área de química; 

02) das disciplinas da área de física; 03) das disciplinas da área de matemática; 04) das 

disciplinas complementares; 05) das disciplinas da área de ensino, 06) das disciplinas 

optativas; e 07) das AACC. Em nosso estudo, entendemos os núcleos de disciplinas de 

química, física, matemática, e complementares compreendem as disciplinas de 

conteúdo. No entanto, consideramos que o núcleo de ensino é composto por dois 
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subnúcleos: das disciplinas pedagógicas e das disciplinas integradoras (MARQUES, 

2003). 

Atualmente, o currículo mínimo do curso é composto por disciplinas de 

conteúdo específico, pedagógicas e integradoras. As disciplinas de conteúdo específico 

ou específicas contemplam os conhecimentos de química, física e matemática. Como 

exemplo, apresentamos as ementas das disciplinas Química Geral I, Física I para 

Química e Cálculo Diferencial Integral I. 

QUÍMICA GERAL I: Introdução à química, Estrutura atômica, 

Química Nuclear, Periodicidade Química, Ligações Químicas e 

Estrutura Molecular, Interações Intermoleculares. Funções e reações 

químicas. (UESC, 2005c, p.51) 

FÍSICA I PARA A QUÍMICA: Conceitos e operações básicas 

relativas à cinemática e a dinâmica dos movimentos, incluindo os 

movimentos de translação e rotação. Leis de Newton e suas 

aplicações. Conceito de trabalho e conservação de energia. Gravitação 

Universal. (UESC, 2005c, p. 59) 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I: Números reais. 

Funções e seus gráficos. Limites e continuidade. Derivadas e suas 

aplicações. Integrais definidas e indefinidas. Teorema fundamental do 

cálculo (UESC, 2005c, p. 59). 

As disciplinas pedagógicas compreendem os conhecimentos de pedagogia, 

filosofia, psicologia e legislação educacional, e são oferecidas pelo DCIE e pelo 

Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) (PASSOS; DEL PINO, 2014). 

A exemplo de: 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Princípios 

básicos da Organização do Trabalho Pedagógico: legais, 

administrativos e pedagógicos. Estruturação das ações administrativas 

e pedagógicas da instituição escolar: projeto pedagógico, trabalho 

docente, gestão (plano de desenvolvimento escolar), conselhos, 

documentos e registros acadêmicos (UESC, 2005c, p. 62). 

FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: A filosofia e a questão do 

conhecimento. Teorias filosóficas e educação. Filosofia, linguagem e 

educação. Ética, ciência e educação (UESC, 2005c, p. 61). 

POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO: 

Aspectos históricos da legislação da educação brasileira. O papel do 

Estado no desenvolvimento educacional. Legislação da Educação 

Básica e Superior. Financiamento da educação. Organização do ensino 

no Brasil, no Estado e Município (UESC, 2005c, p. 63). 

As disciplinas integradoras “seriam as disciplinas que trabalham o conteúdo 

específico na ótica do ensino”, ou seja, neste caso seriam os conteúdos específicos de 

química trabalhados no interior das disciplinas de Ensino de Química (MARQUES, 

2003, p. 158). As disciplinas integradoras também são chamadas como disciplinas 
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articuladoras ou disciplinas de ensino (MASSENA, 2010; PASSOS; DEL PINO, 2014).  

A exemplo das disciplinas integradoras, trazemos as ementas das disciplinas: O 

professor e o ensino de Química, Metodologia e Instrumentação para o ensino de 

Química e Pesquisa no Ensino de Química I. 

O PROFESSOR E O ENSINO DE QUÍMICA: A licenciatura como 

atividade profissional. Um panorama sobre os desafios, perspectivas e 

oportunidades do educador em Química (UESC, 2005c, p. 55).  

METODOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA: Principais concepções sobre ensino e aprendizagem de 

ciências, recursos didáticos utilizados no ensino de química e o papel 

da experimentação na construção de conceitos químicos (UESC, 

2005c, p. 56). 

PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA I: Metodologia do trabalho 

científico, as bases conceituais da pesquisa em ensino de química, a 

elaboração e discussão de projetos em ensino de química (UESC, 

2005c, p. 58). 

As mudanças apontadas ocorreram com o propósito de adequar o CLQ às novas 

DCN. Dentre as mudanças necessárias aos cursos de licenciatura, encontra-se 

especialmente a necessidade de extinção do modelo de ensino e aprendizagem com base 

na transmissão-recepção de saberes para um modelo onde haja a participação ativa no 

processo de construção de um saber. 

A área de Química conta hoje com a participação de 32 professores (28 

doutores, 4 mestres), dentre eles, apenas 4 professoras que atuam na área de Ensino de 

Ciências/Ensino de Química (sendo 2 doutores e 2 mestres). O curso também conta com 

um Laboratório de Ensino de Ciências e Matemática (LECM), partilhado com docentes 

dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e Matemática. 

Desta forma, entendemos que apresentar de onde veio o interesse pela pesquisa e 

em qual contexto ela ocorreu proporcionará uma melhor compreensão da mesma. 

Contribuirá também, para um melhor entendimento do porquê corroborar com 

determinado referencial e das inferências realizadas na comunicação dos resultados. 
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3 ANALISANDO O “CURRÍCULO” DO CLQ DA UESC 

Neste capítulo, explanaremos a produção da pesquisa em seu aspecto 

metodológico. Iniciamos, fundamentando em qual tipo de pesquisa consideramos que a 

presente investigação se enquadra. Apresentamos as etapas em que foi desenvolvida e 

por conseguinte, exploramos com maior profundidade cada etapa, principalmente no 

que tange ao aspecto da análise dos resultados obtidos.  

Considera-se a pesquisa desenvolvida como qualitativa, pois, suas características 

corroboram com as apontadas por Bodgan e Biklen (1994), quais sejam: a) 

investigamos a complexidade de fenômenos que ocorreram no ambiente natural, onde 

os dados foram fruto do contato aprofundado com os indivíduos; b) nossos dados são 

abundantes em particularidades descritivas, opondo-se a operacionalização de variáveis; 

c) concedemos uma maior atenção ao processo em relação aos resultados; d) não 

possuíamos questões prévias ou hipóteses a serem testadas, contudo, isso não nos 

impossibilitou de selecionar algumas questões durante a construção dos dados; e e) 

questionamos como os sujeitos significam suas experiências. 

3.1 Os materiais analisados 

Esta investigação foi realizada em três etapas: a) a análise do Projeto Acadêmico 

Curricular (PAC) do Curso de Licenciatura em Química (CLQ) da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC); b) a aplicação de um questionário misto com todos os 

formandos 2014.2, totalizando sete indivíduos; e c) a realização de uma entrevista semi 

estruturada com quatro dos formandos que responderam ao questionário. A sequência 

de realização das etapas supracitadas nos permitiu desenvolver melhor cada etapa 

seguinte, por fornecer questões que deveriam ser contempladas posteriormente. 

a) O PAC  

A análise documental do PAC do CLQ constituiu a primeira etapa da 

investigação, numa perspectiva exploratória (LUDKE; ANDRÉ, 1986). A realização da 

análise documental foi importante por proporcionar uma visão geral e uma aproximação 

com o currículo do referido curso (GIL, 2008). Como proposto por Goodson (2005), 

consideramos o PAC como o “caráter escrito do currículo” do CLQ, cujo acesso se deu 

através da página da web da UESC9 (UESC, 2005c). 

                                                           
9 http://www.uesc.br/cursos/graduacao/licenciatura/quimica/index.php 
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A análise foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) de 

Moraes e Galiazzi (2013), a qual retomaremos em detalhes mais adiante, onde 

buscamos compreender como as discussões sobre currículo estão apresentadas neste 

documento. Ou seja, foi explorado o contexto em que a questão curricular aparece no 

texto (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Além disso, focamos na análise da matriz curricular e 

das ementas das disciplinas (38 obrigatórias e 37 optativas) contidas no PAC, onde 

tínhamos por interesse observar a existência de disciplinas que orientassem os 

licenciados quanto à construção curricular para a educação básica. A análise de um 

documento, segundo Ludke e André (1986, p. 39), se compõe em uma técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos, já que, “indica problemas que devem ser mais bem 

explorados através de outros métodos”, quando considerados o seu o contexto histórico, 

político e social.  

A análise do caráter escrito do currículo apontou para a necessidade de 

investigar questões do caráter praticado no CLQ, quais sejam: Como os formandos, 

futuros professores, estão compreendendo as questões curriculares? Como eles 

possivelmente construirão seus currículos? Quais são as influências que a formação 

inicial tem sobre as questões anteriores?  Consideramos que estas questões poderiam ser 

respondias pelos formandos do CLQ, pois por estarem concluindo o curso, os mesmos 

poderiam apontar questões relacionadas ao currículo influenciados pela formação que 

receberam ao longo dos anos, relatando através de um questionário (Apêndice D) e 

aprofundando em uma entrevista (Apêndice E) como ocorreu o currículo de Química 

praticado em sala de aula durante seu curso (GOODSON, 2005).  

b) O questionário 

Para ter acesso a lista de formandos 2014.2, realizamos um levantamento prévio 

junto ao colegiado do CLQ sobre o número de formandos da licenciatura, totalizando 

sete indivíduos. Portanto, foram incluídos como sujeitos da pesquisa todos os alunos do 

CLQ com previsão de formatura em 2014.2. Deste modo, hoje esses sujeitos já são 

formados.  

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP)10 da UESC, foram realizados os primeiros contatos com os sujeitos, no que diz 

                                                           
10  O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UESC (CEP/UESC), implantado desde 

2005, é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas que 

envolvam seres humanos como estabelecem diversas diretrizes éticas internacionais - como Declaração 
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respeito ao convite para participação na pesquisa. Na oportunidade, agendávamos a 

aplicação do questionário de maneira individualizada, considerando a disponibilidade 

dos sujeitos. Neste momento, o participante também era informado que ao responder o 

questionário, poderia ainda ser selecionado para responder a uma entrevista semi 

estruturada. Assim, todos os indivíduos convidados aceitaram participar da pesquisa.  

O questionário misto foi construído com base na análise do PAC, contendo onze 

questões, sendo nove questões fechadas e duas abertas (MINAYO et al., 2005). Para 

uma melhor adequação desse questionário aos objetivos da pesquisa, o mesmo foi 

apresentado e discutido Grupo de Estudos de Currículo e Formação de Professores 

(GeCuFoP). A aplicação do questionário aconteceu no mês de outubro de 2014. No dia 

da aplicação do questionário, a fim de resguardar a integridade dos sujeitos 

participantes, estes foram solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice F), onde o participante era formalmente convidado a 

participar voluntariamente desta pesquisa. Os sujeitos tiveram sua identidade 

resguardada com a utilização de nomes fictícios.  

A análise das questões fechadas permitiu que realizássemos a descrição de 

características da população investigada (GIL, 2008). As duas questões abertas, 

permitiram um entendimento superficial da compreensão dos sujeitos sobre currículo e 

das influências que a formação inicial teve sobre essa compreensão. Permitindo ainda 

que fossem observadas respostas mais elaboradas, ou seja, que apresentassem mais 

elementos que nos permitissem responder aos objetivos da pesquisa e quais questões 

deveriam ser aprofundadas na entrevista. As questões abertas foram analisadas a partir 

da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2013). 

c) A entrevista 

A partir dos dados obtidos no questionário, foram selecionados três sujeitos para 

responderem a entrevista, contudo, ao longo do processo achamos necessário incluir 

mais um formando, para atingir a quantidade de dados que responda aos objetivos da 

                                                                                                                                                                          
de Helsinque, Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos 

(CIOMS) e nacionais - Res. CNS 196/96, revogada pela Res. CNS 466/2012 e complementares -, visando 

a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

(Http://www.uesc.br/cep/index.php?item=conteudo_apresentacao.php).Considerando os aspectos éticos 

exigidos pelo CEP, no TCLE os sujeitos se fizeram cientes dos objetivos e procedimentos da pesquisa, e 

da liberdade em pedir esclarecimentos sobre qualquer tópico, bem como desistir de participar da 

investigação em qualquer momento. Ainda no TCLE foi firmado o caráter anônimo da pesquisa. 
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pesquisa, totalizando quatro participantes da entrevista. Portanto, estes indivíduos foram 

convidados para participar da terceira etapa da pesquisa – uma entrevista semi 

estruturada em três blocos, gravada em áudio (MINAYO et al., 2005). 

A entrevista foi realizada com o intuito de extrair ao máximo as informações dos 

sujeitos investigados, detectar eventuais falhas deixadas pelo questionário e melhorar a 

qualidade dos resultados (MINAYO et al., 2005). Assim como o questionário, a 

entrevista foi apresentada ao GeCuFoP e discutida pelo grupo, para que este 

instrumento pudesse melhor responder aos objetivos da pesquisa. Essa etapa foi 

realizada em dezembro de 2014. A entrevista foi analisada juntamente com o 

questionário sob as lentes da ATD (MORAES; GALLIAZI, 2013). 

3.2 A produção dos significados: a Análise Textual Discursiva 

A ATD, método de análise de dados qualitativos, tem por objetivo a produção de 

conhecimentos novos sobre fenômenos e discursos (MORAES; GALLIAZI, 2013). 

Neste método, o PAC e os textos obtidos como respostas ao questionário e a entrevista 

formaram um corpus que foi fragmentado/unitarizado, categorizado e comunicado por 

meio de metatextos. 

A fragmentação e unitarização é o momento da desconstrução do corpus, na 

busca por unidades de significado. Este momento da pesquisa “representa um 

movimento de leitura e interpretação em que os significantes dos textos são 

interpretados produzindo-se diversificados significados, resultando deste processo 

elementos ou unidades de significado” (MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 49). Esta etapa 

aconteceu da seguinte maneira: para o PAC, foram realizadas várias leituras do 

documento completo a fim de identificar discussões sobre currículo que respondessem 

aos objetivos da pesquisa. Esses trechos foram grifados e fragmentados gerando 20 

unidades de análise. 

Para o questionário e a entrevista – as questões abertas do questionário e a 

transcrição da entrevista foram impressos. Em seguida, foram realizadas várias leituras 

minuciosas de todo o material, para a identificação de unidades de análise que foram 

grifadas, onde cada sujeito era representado por uma cor diferente, para uma posterior 

identificação das unidades de análise. Os textos grifados foram recortados, gerando 14 

fragmentos oriundos do questionário e 83 fragmentos oriundos da entrevista, num total 

de 97 fragmentos. Considerando que 7 desses fragmentos foram compreendidos em dois 
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sentidos diferentes, e foram classificados em mais de uma categoria, obtivemos 15 

unidades de significado oriundas do questionário e 89 unidades de significado oriundas 

da entrevista, gerando 104 unidades de significado. Considerando a ATD realizada no 

PAC, no questionário e na entrevista, obtivemos um total de 124 unidades de 

significado (MORAES; GALLIAZI, 2013). 

Foram considerados como unidade de significado apenas aqueles fragmentos 

que apresentaram relações com os objetivos da pesquisa. Cabe ressaltar que, estas 

unidades foram fruto de nossa interpretação, e que a subjetividade conferida ao ato de 

ler e de interpretar caracteriza exclusividade às unidades geradas. Por isso, é improvável 

que outro pesquisador ao fragmentar esse corpus obtenha as mesmas unidades de 

significado encontradas por nós.  

Apesar da aparente simplicidade da fragmentação, as coisas não são tão fáceis 

assim. Neste momento, é preciso estar atento, olhando sempre para trás – para as teorias 

adotadas, e “para frente” – para as categorias que se pretende construir. Isso é 

importante por permitir encontrar unidades de significado pertinentes, “que conduzem a 

construção de categorias válidas; destas se atingem descrições e interpretações também 

pertinentes” (MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 52). Assim, de posse das 104 unidades de 

significado avançamos para o momento da categorização. 

A categorização é o momento em que as unidades de significado são 

organizadas, agrupando-as numa perspectiva classificatória, ou seja, grupos de discursos 

que se relacionam compõem a mesma categoria. Para Moraes e Galiazzi (2013, p.75) 

“categorizar é reunir o que é comum”.  Para que estas categorias sejam válidas é 

necessário que dois pontos sejam considerados: “um deles é a sua necessária relação 

com o contexto a que se referem” e “o outro é a relação com os objetivos da pesquisa” 

(MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 82). Um sistema válido de categorias possibilita que 

sejam produzidas inferências em relação ao contexto da pesquisa.  

A categorização dos dados do PAC foi a priori, “trazidas para a pesquisa antes 

da análise propriamente dita”, pois, buscamos identificar nesse documento os 

componentes curriculares que possibilitassem aos sujeitos formados por este curso 

respaldo para suas compreensões de currículo (MORAES; GALLIAZI, 2013, p. 86). 

Assim a categoria final denominada Componentes curriculares do CLQ foi utilizada 

para a análise dos dados. 
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A categorização do questionário e das entrevistas foi classificada como mista, 

pois, a construção das categorias iniciais foi a priori, de acordo com o referencial 

adotado e as categorias intermediárias e finais foram emergentes, ou seja, foram 

construídas a partir dos dados da pesquisa. A construção das categorias iniciais ocorreu 

de forma mais objetiva, como se tivéssemos quatro caixas, onde na primeira colocamos 

as unidades de significado que traziam compreensões de currículo como construção 

social, na segunda as compreensões de currículo como prescrição, na terceira as marcas 

dos componentes curriculares obrigatórios e optativos, na última as marcas deixadas 

pelas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). 

Durante a análise, olhamos para cada caixa de modo particular e subjetivo, 

observando dos dados aqueles que apresentavam semelhanças muito específicas, 

agrupando-os. Assim, obedecemos ao critério da homogeneidade. Dessa observação 

emergiram as 12 categorias intermediárias, que são categorias de menor amplitude. E, 

retornando ao mais geral, agrupamos essas categorias intermediárias em suas 

especificidades, emergindo duas categorias finais: Compreensões de currículo e 

Marcas do CLQ na compreensão de currículo. Desta forma, fizemos um movimento 

do geral para o específico, e retornamos do específico para o geral. Apresentamos a 

categorização do questionário e da entrevista no Quadro 1. 

Contudo, isso não aconteceu de maneira instantânea. Esta foi uma etapa difícil e 

de muitas idas e vindas. Foi preciso ter paciência, recomeçar, reorganizar, reordenar e 

reagrupar. Esse recomeço aconteceu várias vezes. Para algumas delas foi preciso deixar 

tudo ali, como se estivesse “fermentando”, e só voltar a mexer naquilo tudo em outro 

dia. E depois, continuar a montar este mosaico, escolhendo uma dentre as inúmeras 

possibilidades para o resultado final. 

Com as categorias definidas, é dada a hora de comunicar os resultados. Para tal 

fim, construímos uma inferência para cada uma das três categorias finais 

(Componentes curriculares do CLQ – advinda da análise documental, e 

Compreensões de currículo e Marcas na compreensão de currículo – advindas do 

questionário e da entrevista), as quais serão comunicadas na forma de textos. As 

categorias, “ao serem transformadas em textos, encaminham descrições e interpretações 

capazes de apresentarem novos modos de compreender os fenômenos investigados” 

(MORAES; GALLAZI, 2013, p. 89). Esse tipo de texto, estruturado por categorias, que 

se baseia na descrição e interpretação, é chamado de metatexto.  
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Quadro 1: Categorias iniciais, intermediárias e finais obtidas através da ATD do 

questionário e da entrevista. 

Categorias Inicial  

(a priori) 

Categorias Intermediárias (emergentes) Categorias Finais 

(emergentes) 

Compreensões de 

currículo como 

construção social (26) * 

Definição de currículo como construção (11)  

 

Compreensões de 

currículo (50) 

Construção de currículo como construção social 

(15) 

Compreensões de 

currículo como 

prescrição (24) 

Definição de currículo como prescrição (8) 

Prática curricular prescritiva (16) 

 

Marcas dos 

componentes 

curriculares obrigatórios 

e optativos (47) 

Marcas das disciplinas obrigatórias (12)    

 

 

 

Marcas do CLQ na 

compreensão de 

currículo (54) 

Marcas das disciplinas optativas (10) 

Marcas do TCC (3) 

Críticas aos componentes curriculares obrigatórios 

e optativos (15) 

Consequências da falta de preparo do professor 

(7) 

Marcas das AACC (7) Marcas da IC (4) 

Marcas de disciplina fora do curso (2) 

Marcas de eventos (1) 

*O número ao lado corresponde a quantidade de unidades de significado de cada categoria. 

As inferências precisam ser pertinentes para a validação dos metatextos. Isto é 

possível se as inferências do pesquisador forem respaldadas pelo que diz o PAC e pelas 

falas dos sujeitos da pesquisa (MORAES; GALLAZI, 2013). Assim, em nossos 

metatextos promovemos o diálogo entre pesquisador, teoria, documentos e sujeitos, 

trazendo fragmentos significativos e as falas dos sujeitos para o texto. O diálogo 

coerente com a teoria também se caracteriza como um aspecto de validação de 

metatextos. Embora as interpretações realizadas nesses diálogos representem aspectos 

pessoais, tomamos o cuidado de ser fiel as informações obtidas, respeitando os dados de 

pesquisa. 

A partir da análise dos dados, pudemos realizar três inferências: 

a) Existem componentes curriculares no CLQ da UESC que propiciam ao 

licenciando uma compreensão de currículo. 
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b) Há entre os formandos do CLQ uma compreensão de currículo em 

formação, que tanto mostra indícios de uma compreensão do currículo 

como uma construção, quanto mostra indícios de uma compreensão do 

currículo como uma prescrição. 

c) O CLQ marca o entendimento de currículo dos formandos através das 

disciplinas obrigatórias e optativas, do TCC e das AACC.  

Os resultados obtidos através dos processos de fragmentação/unitarização, 

categorização e comunicação serão apresentados e discutidos no próximo capítulo. A 

estrutura da discussão dos resultados analisados via ATD será realizada por meio de 

inferências. 
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4 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA DA UESC E 

SUAS RELAÇÕES COM O CURRÍCULO: os achados da pesquisa 

No cenário atual, muitas são as exigências para com o currículo da educação 

básica. A busca por um currículo contextualizado, interdisciplinar, com base em temas 

transversais, ou relacionado ao cotidiano do aluno são algumas das formas apontadas. 

Essas exigências, dentre outras, poderiam ser cumpridas com maior facilidade pelos 

professores se esses aspectos fossem discutidos mais enfaticamente durante o curso de 

formação inicial. Ou seja, esses aspectos fossem tratados mais especificamente no 

currículo ao longo dos CLQ.  

Neste estudo, buscamos compreender como o curso de Licenciatura em Química 

(CLQ) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está subsidiando os professores 

na construção curricular. Primeiramente foi analisado o caráter escrito do currículo 

através da análise documental do Projeto Acadêmico Curricular (PAC) e de todas as 

ementas das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso. Em seguida, 

discutimos as questões relativas ao caráter praticado do currículo através de um 

questionário e uma entrevista. Esses instrumentos nos permitiram conhecer os 

componentes curriculares do CLQ, as compreensões que os licenciandos possuem a 

respeito de currículo, e as influências que este curso tem sobre essas compreensões. 

4.1 Olhando para o currículo através do PAC: Componentes Curriculares do CLQ da 

UESC 

Existem componentes curriculares no CLQ da UESC que propiciam ao 

licenciando uma compreensão de currículo. 

Pelo fato de, o PAC ser um documento, isso nos possibilita olhar para o caráter 

escrito do currículo do CLQ. Lançamos mão dessa fonte documental a fim de identificar 

componentes curriculares da formação inicial de professores de Química da UESC. 

Ademais, o PAC nos proporcionou indícios de quais componentes curriculares 

influenciaram as compreensões sobre currículo e construções de currículo dos 

formandos do curso. Além disso, nos auxiliou a propor questões que nos responderam 

como estas influências estão se dando. Isso é possível, pois, consideramos que o PAC 
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constitui-se como um roteiro oficial da estrutura institucionalizada do CLQ 

(GOODSON, 2005). 

A elaboração dos PAC para os cursos de licenciatura da UESC foi aprovada pela 

Resolução Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) nº 42/2004 

(UESC, 2004). O atual PAC do CLQ aprovado pela Resolução CONSEPE nº41/2005 

(UESC, 2005b), foi elaborado sob a coordenação do colegiado do curso, norteado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química, 

e pela Resolução CP nº 02/02 que Institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em 

nível superior (BRASIL, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2002c). Nesse contexto, as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química 

indicavam que os cursos de licenciatura deveriam ser estruturados com base em 

competências e habilidades que deveriam ser desenvolvidas nos professores de Química 

em formação (BRASIL, 2001b; 2002c).  

A atual proposta curricular do CLQ foi idealizada “buscando atender às 

características dos cursos pertencentes ao Departamento de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, mantendo-se um ciclo básico com disciplinas que atendessem aos 

diversos cursos do departamento” (UESC, 2005c, p. 10). Em nossa compreensão isso 

pode ser considerado sem se deixar de reverenciar a especificidade de cada profissão, 

isto é, contemplando os aspectos que levarão a formação do profissional que se pretende 

formar em determinado curso. Em se tratando CLQ, objeto desta investigação, pode-se 

atentar para qual professor a instituição intenciona formar. 

Apoiadas em Marcelo Garcia (1999), compreendemos que um dos elementos 

essenciais para o desenvolvimento de competências e habilidades são os conhecimentos 

profissionais, pois, estes conhecimentos constituem a essência diferencial entre as 

licenciaturas e os demais cursos. Dentre as competências e habilidades selecionadas 

pelo PAC, em relação ao ensino de Química, encontra-se “Conhecer e vivenciar 

projetos e propostas curriculares de ensino de Química” (UESC, 2005c, p.29). Contudo 

isso se encontra implícito nas ementas das disciplinas o que acontece, por exemplo, na 

ementa da disciplina Estágio Supervisionado em Química II. Nessa ementa é indicado o 

estudado dos “aspectos da organização, planejamento e elaboração de unidades 

didáticas para o ensino de química no Ensino Médio e Fundamental.” (UESC, 2005c, p. 
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57). No caso desta disciplina, ao planejar e elaborar unidades didáticas, o licenciando 

comtemplará a competência citada. Isso possibilita pensar que a discussão de currículo, 

muitas vezes, não é explicitada para os licenciandos. Para que o futuro professor seja 

capaz de ter uma prática curricular mais consciente, deve haver uma relação entre o que 

o licenciando aprende com o que irá ensinar. 

Esta é a única competência relacionada ao currículo para a educação básica 

tratada no PAC. Considerando ainda que, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

também expressam outras competências que se relacionam com a construção curricular, 

tal como a capacidade crítica de “identificar o processo de ensino/aprendizagem como 

processo humano em construção” (BRASIL, 2001b, p. 6). Entretanto, essa competência 

não está presente no PAC. Fundamentada em Goodson (2001, 2005), supomos que o 

licenciado que domine essa competência compreenda com maior facilidade a 

necessidade do currículo como construção, contribuindo de forma autônoma para a 

construção social do currículo. 

Sobre os currículos escolares, o PAC admite que 

Os currículos vigentes estão transbordando de conteúdos que 

apresentam caráter informativo, priorizando apenas a quantidade, 

enfatizando a memorização de regras, fórmulas e esquemas, 

acarretando ao estudante um “conhecimento” descontextualizado e 

insuficiente para exercer uma ação responsável, interativa e efetiva na 

sociedade, tanto como profissional ou cidadão. (UESC, 2005c, p.4) 

Assim, observa-se nas investigações sobre a prática docente em que houve a 

participação de professores formados pela UESC, que eles também entendem currículos 

com algumas dessas características (BATISTA; MASSENA, 2010; DAMASCENO; 

WARTHA; SILVA, 2009; QUEIROZ, 2013; QUEIROZ; MASSENA, 2011).  

Dentre as orientações inerentes à formação para a atividade docente, a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Conselho Pleno (CP) 1/2002, em 

seu artigo 2º, inciso V, prevê “a elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares” (BRASIL, 2002a, p. 2). Todavia, o PAC 

do CLQ da UESC não apresenta elementos que contemplem essa orientação. 

Deste modo, partimos para a análise da matriz curricular. Segundo a Resolução 

CNE/CP 1/2002 Art. 10º 

A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de 

conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação de 

professores, de que trata esta Resolução, serão de competência da 
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instituição de ensino, sendo o seu planejamento o primeiro passo para 

a transposição didática, que visa a transformar os conteúdos 

selecionados em objeto de ensino dos futuros professores (BRASIL, 

2002a). 

Isso quer dizer que, os currículos dos CLQ se diferenciam entre si, pois são 

produzidos no âmbito de cada instituição. Isso justifica a importância de estudá-los 

individualmente.  

Analisando a matriz curricular, verificamos que não existe nenhuma disciplina 

obrigatória que discuta exclusivamente sobre currículo. Ao analisarmos as ementas de 

todas as disciplinas da matriz curricular identificamos que a disciplina Estágio 

Supervisionado em Química I do núcleo da área de ensino, subnúcleo das disciplinas 

integradoras faz referência a uma perspectiva de trabalho que oriente o discente no que 

concerne à construção curricular para a educação básica, e discute sobre os 

conhecimentos acadêmicos que serão utilizados em sala de aula pelos futuros 

professores. A ementa da disciplina Estágio Supervisionado em Química I indica que 

sejam estudados 

A escola e o ensino de química. As tendências das políticas 

educacionais para o Ensino Médio e Fundamental. Aspectos 

relacionados às diretrizes curriculares de química, observação e 

discussão sobre planejamento e projeto político pedagógico das 

escolas do Ensino Básico (UESC, 2005c, p. 56). 

O estudo desses aspectos é relevante por permitir que o licenciando reflita sobre 

por que sujeitos e como o currículo é idealizado. No entanto, sentimos falta nesta 

ementa de referências às discussões que envolvam caraterísticas práticas do currículo, 

da mediação do conhecimento em sala de aula. No núcleo das disciplinas optativas, 

existe a disciplina Currículo, cuja ementa sugere que sejam discutidos a 

Dimensão histórica, cultural, epistemológica, social e ideológica do 

currículo. Paradigmas técnico, prático e crítico e suas implicações 

para o processo de desenvolvimento curricular. A pós-modernidade e 

a organização do currículo escolar; perspectivas construtivistas, pós-

construtivistas e sócio-interacionista do currículo escolar. 

Pressupostos sócio-filosóficos de propostas curriculares de diferentes 

sistemas de educação (UESC, 2005c, p. 69). 

Além das disciplinas, o núcleo das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC) é de grande relevância à formação docente, por permitir a autonomia ao 

licenciando em se debruçar sobre atividades de sua preferência. 

Apoiadas em Goodson (2001, 2005), entendemos que o fato de não haver uma 

disciplina obrigatória sobre currículo e de as ementas não expressarem de modo 
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explícito que o currículo deve ser estudado em determinada disciplina, expressa as 

disputas de poder entre os conhecimentos na formação de professores. Historicamente a 

formação inicial de professores era composta basicamente por disciplinas específicas, 

pois, tradicionalmente a Química foi entendida como ciência experimental de técnicas 

laboratoriais, sendo os conhecimentos específicos os mais relevantes a serem estudados. 

Hoje, é comum observar o CLQ com uma carga horária considerável para as disciplinas 

de ensino e integradoras, o que podemos observar na matriz curricular do CLQ da 

UESC (Apêndice C).  

Considerando as alterações na matriz curricular do CLQ apresentadas no 

capítulo dois, percebemos que a área de ensino vem ganhando espaço no currículo. 

Certamente isso não tem sido algo fácil, é fruto de um processo de disputa em que os 

sujeitos da área se empenham para garantir esses espaços. Visto que, esse espaço ainda 

é pequeno, as próprias disciplinas de ensino e integradoras também acabam disputando 

entre si. Dessa forma, entendemos que as discussões sobre currículo não ocupam mais 

espaços na matriz curricular devido à gama de conhecimentos que necessitam ser 

abordados durante a formação inicial de professores de Química. Assim, algumas 

lacunas podem estar sendo deixadas nessa formação quanto ao conhecimento curricular. 

Isso pode produzir identidades e subjetividades dos futuros professores que reforcem 

essa prática, fazendo parte de um ciclo que implica na continuidade do passado. 

Apesar de ser uma fonte documental, o caráter escrito do currículo é suscetível a 

modificações. Por isso, entendemos que para afirmar algo sobre o currículo, precisamos 

olhar para o currículo como um todo. Assim, também precisamos olhar o que vem 

sendo praticado, acreditamos que isso é possível através de relatos dos formandos do 

CLQ obtidos de um questionário e uma entrevista, que serão discutidos a seguir. 

4.2 Olhando para o currículo do CLQ a partir do que dizem os formandos 

A partir da análise do questionário, segundo momento da pesquisa, respondido 

pelos sete formandos Antônio, Laís, José, Eliana, Fátima, Anita e Abraão, pudemos 

realizar uma caracterização geral desses sujeitos e identificar indícios das influências 

que o CLQ exerceu sobre eles.  

Apoiadas em Marcelo Garcia (1999), compreendemos que, além da fase de pré-

treino, o CLQ pode ser considerado como a principal influência pedagógica sob esses 

sujeitos, pois, nenhum deles possui outra formação. Apesar de estar se formando, 
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Antônio já possui quatro anos de experiência na docência em Química, e isso também 

pode ser considerado como uma influência em sua compreensão de currículo. Os 

demais sujeitos tiveram experiências de duração inferior a quatro meses ou não tiveram 

contato com a sala de aula como profissionais, apenas como estagiários. Dentre os 

sujeitos investigados, Eliana e o Abraão não cursaram a disciplina optativa Currículo e 

disseram não ter discutido sobre currículo em nenhum momento do curso. Com exceção 

de Antônio, os demais sujeitos investigados não acharam os espaços de discussão sobre 

currículo no CLQ suficientes à sua prática docente. Todos concordaram que os espaços 

para discussões curriculares neste curso devem ser ampliados. E com exceção da Laís, 

os demais não se consideraram aptos para construir currículos para a educação básica. 

Sobre o uso do livro didático, Antônio e Abraão não consideraram que este material é o 

principal instrumento utilizado pelo professor na construção curricular. Essas respostas 

podem ser observadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Questões  

                            Formandos 

Antônio Laís  José Eliana Fátima Anita Abraão 

Apenas o CLQ como 

formação pedagógica? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Experiência docente? Sim  

(4 anos) 

Sim  

(3 meses) 

Sim  

(3 meses) 

Sim  

(4 meses) 

Não  Não  Não  

Discutiu sobre currículo no 

CLQ? 

Sim Sim Sim Não Sim  Sim Não 

Espaços sobre currículo no 

CLQ são suficientes? 

Sim Não Não Não Não Não Não 

Cursou a disciplina 

optativa Currículo? 

Sim  Sim Sim Não Sim Sim Não 

Implementação de mais 

espaços para discussões 

curriculares no CLQ? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você se considera apto a 

construir o currículo? 

Não Sim Não Não Não Não Não 

O Livro Didático é o 

principal instrumento 

utilizado na construção 

curricular? 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Consideramos que, ao questionarmos os formandos sobre currículo, foram 

criadas expectativas tanto por parte da pesquisadora que empreende esta investigação, 

bem como pelos sujeitos participantes da pesquisa. Isso ocorreu, visto que ao serem 

questionados sobre a temática, os sujeitos perceberam que ela é importante para a 

pesquisadora, o que os induziu a fornecer respostas positivas. Um exemplo foi o fato de 

todos os indivíduos terem concordado sobre a necessidade de serem ampliados os 

espaços para as discussões curriculares no CLQ. Esse problema foi minimizado com 

perguntas realizadas durante a entrevista, quando foram percebidas algumas 

contradições por parte dos formandos. Abordamos essas contradições ao longo deste 

capítulo. 

Ao analisarmos o que os formandos do CLQ responderam nas questões abertas 

do questionário e na entrevista, construímos um sistema de categorias, que nos permitiu 

inferir que: a) Há entre os formandos do CLQ uma compreensão de currículo em 

formação, que tanto mostra indícios de uma compreensão do currículo como uma 

construção, quanto mostra indícios de uma compreensão do currículo como uma 

prescrição; b) O CLQ marca o entendimento de currículo dos formandos através das 

disciplinas obrigatórias e optativas, do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e das 

AACC. 

A seguir, discutimos os resultados que nos permitiram chegar a estas inferências. 

4.2.1 Compreensões de Currículo 

 

Há entre os formandos do CLQ uma compreensão de currículo em 

formação, que tanto mostra indícios de uma compreensão do currículo como uma 

construção, quanto mostra indícios de uma compreensão do currículo como uma 

prescrição. 

No entendimento de Goodson (2005), um currículo como construção social é 

aquele cuja construção é validada social e historicamente pelos sujeitos que o praticam. 

Considerando que a sociedade está em constante transformação, este fator social implica 

ainda na ideia de um currículo como fluxo constante e em transformação. Desta forma, 

a existência do currículo está condicionada aquilo que uma determinada sociedade 

institui como currículo num determinado momento, carregando assim, as considerações 
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epistemológicas desses sujeitos. Desta forma, um currículo que tem por base interesses 

sociais não pode ser considerado como neutro.  

Percebemos que esses interesses se expressam de forma mais comum em duas 

vertentes. A primeira é aquela na qual o currículo é construído pelo professor, em que 

os interesses em formar o cidadão crítico, autônomo e que saiba se portar diante das 

situações de seu contexto são explícitos. A segunda diz respeito a uma reprodução de 

currículos prontos, que são seguidos numa espécie de prescrição. Os interesses que 

estão por trás deste tipo de currículo geralmente não são interesses do professor, mas de 

quem os produziu, como por exemplo, de uma determinada editora de um livro didático. 

Desta forma os interesses do currículo como prescrição são mais difíceis de serem 

identificados. Entretanto, por ser mais fácil reproduzir do que criar, pela má formação 

docente, pelas condições do trabalho do professor, dentro outros aspectos, muitos 

professores adotam o currículo como prescrição em sua prática docente. Sendo que, 

estes professores na maioria das vezes desconhecem os interesses dos currículos que 

reproduzem. 

Dentre outros sentidos, a palavra “construção” significa “a organização, 

estruturação de algo” (HOUAISS, 2012, p. 226). Diante desta definição, consideramos 

que um currículo como uma construção pode ser entendido como um curso, estruturado 

a partir dos elementos que pertencem a sociedade para quem ele será destinado. Foram 

entendidas como compreensões de currículo como construção aquelas que se centram 

em indícios de um currículo em transformação, por estar condicionado aos sujeitos que 

o praticam e pelas questões sociais e culturais de seu contexto. Compreensões de 

currículo com essas características são importantes para que sejam superados, na 

educação básica, currículos livrescos, lineares e fragmentados. 

Em contrapartida, o currículo prescritivo é uma analogia feita aos currículos que 

compreendem o caráter escrito do currículo como sinônimo de currículo. Ou seja, 

desconsideram a possibilidade da interferência do professor através do caráter praticado. 

Esses currículos são entendidos como uma lista de conteúdos a serem cumpridos à risca, 

sem uma análise crítica e sem considerar as questões que envolvem os sujeitos que 

cumprirão este currículo. Prescrever é, pois “ordenar antecipada e explicitamente; dar 

ordem determinada para; estabelecer; aconselhar uma norma, padrão para; normatizar” 

(HOUAISS, 2012, p. 754). Portanto, obedecer a uma prescrição significa desconsiderar 
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toda a riqueza de possibilidades que o contexto social do aluno pode trazer para sala de 

aula, o que tende a afastá-lo do desejo de conhecer. 

Segundo Goodson (2005), as práticas curriculares que funcionam como 

prescrições são aquelas em que há uma alienação referente à teoria e ao caráter escrito 

do currículo. No que diz respeito à educação básica, os professores acabam seguindo o 

caráter escrito do currículo como, por exemplo, as DCN, os PCN e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e associado a estes documentos, 

utilizam ainda o livro didático de forma linear e fragmentada. Isso acontece, na tentativa 

de se contemplar o volume de conteúdos listados nos documentos. Nesse sentido, o 

curso de formação inicial de professores, poderia iniciar a apropriação pelos 

licenciandos de saberes curriculares, entretanto, a partir das respostas dos sujeitos desta 

pesquisa percebemos que alguns deles ainda estão concluindo o curso com a ideia de 

um currículo fixo e igualitário. Considerando Silva (2012), entendemos como 

compreensões de currículo prescritivas aquelas que se centram em indícios de um 

currículo que tem por base a imitação, a fragmentação, a linearidade, a sequência pré-

estabelecida pelo livro didático e o improviso. Foram poucos indícios de compreensões 

de currículo como prescrição expressos sujeitos da pesquisa, visto que, durante sua 

formação tiveram a oportunidade de ter contato com conhecimentos pedagógicos que 

lhes auxiliaram na formação dessa compreensão. Entretanto, o ideal seria que todos se 

formassem com a consciência de que podem interferir no que está posto pelo caráter 

escrito do currículo.  

Fundamentadas em Lopes e Macedo (2011), em nosso estudo, percebemos que 

os formandos do CLQ apresentaram uma compreensão de currículo que ainda está se 

estruturando. Isso significa que esses sujeitos não produziram com clareza suas 

significações sobre currículo. Algumas das compreensões em formação estão mais 

polarizadas para indícios da compreensão de currículo como construção, outras para a 

compreensão do currículo prescritivo. 

Podemos tomar como exemplo a compreensão da Anita.   

 “Currículo é um “plano” do que vai ou não ser dado em sala de aula. É o 

planejamento escolar feito para uma determinada comunidade.” (Anita)  

O fato de Anita indicar que o currículo é feito para determinada comunidade 

sugere que ela estabelece relações entre o currículo e os sujeitos que o praticam. 

Embora ela não expressa quem ela considerada como responsável pela produção do 
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currículo, consideramos que seu entendimento se polariza para uma compreensão do 

currículo como construção. Além disso, Anita afirma não se considerar preparada para 

construir um currículo. 

“Não me considero pronta para construir um currículo, pois a base que temos é 

muito pouca. O assunto currículo no curso de Licenciatura em Química é pouco 

falado.” (Anita) 

É comum que formandos em Química, apesar de saber teoricamente que o 

currículo é construído para uma determinada comunidade, não se considerem prontos 

para por isso em prática. Essa insegurança é natural para aqueles que estão prestes a 

entrar na carreira ou na fase de iniciação (HUBERMAN, 2000). A partir de Marcelo 

Garcia (1999), consideramos importante que a formação inicial de professores, 

espaço/tempo em que se adquire formalmente conhecimentos específicos e pedagógicos 

da área de atuação, estruture um currículo de modo que seja facilitada a compreensão de 

que pode existir uma relação entre os alunos e o currículo escolar que está sendo 

construído. 

A Fátima também traz em sua compreensão de currículo uma polarização ao 

entendimento de currículo como construção. Assim, ela expressa isso quando fala da 

construção do currículo para um público determinado: 

“Currículo é a organização das práticas educacionais. Envolve o planejamento, a 

definição do que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, por quem deve ser 

ensinado e como deve ser avaliada a aprendizagem para cada curso, série, 

disciplina, público específico.” (Fátima) 

Isso foi percebido de modo reforçado nas falas de Fátima, pois ela reafirma seu 

posicionamento em vários momentos, como nos exemplos a seguir. 

“O currículo é a construção do que se vai ensinar pra um determinado público, 

escola ou qualquer outro tipo de ensino. Então o currículo ele se baseia em: O que 

deve ser ensinado? Como deve ser ensinado? Como deve ser avaliado? Se o 

conhecimento foi adquirido? De acordo com cada público que você vai ensinar.” 

(Fátima) 

Nesta fala, Fátima relacionou a construção curricular com o público que o 

professor ensina. Isso nos mostra que os formandos do CLQ compreendem o currículo 

numa aproximação ao currículo como construção, mostrando indícios de que sua 

compreensão de currículo está centrada nos aspectos apontados por Goodson (2005), 

sendo eles sociais, culturais e históricos dos sujeitos.   

“Eu acho que o professor tem que ter essa noção, que ele está ali com um livro, ou 

outro material, mas ele pode questionar. Porque aquilo ali não é uma coisa 

obrigatória, foi alguém que sistematizou do modo como achava melhor e organizou 
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daquela forma, selecionou aquele conteúdo específico. Na verdade, é só a forma 

como alguém selecionou, não necessariamente aquela forma é a mais correta, que 

deve ser sempre seguida daquele jeito, fixo, imutável. Então ele tendo essa noção 

de currículo passa a saber que na verdade ele pode mexer, que não é sempre 

daquele jeito linear.” (Fátima) 

Fátima fala que o professor deve ter a noção de que pode questionar o modo 

como os conteúdos estão sistematizados no livro didático. Isso porque, os conteúdos são 

sistematizados por outras pessoas, de maneira de que podem ser alterados. Desta forma, 

entendemos que ela pode ser incluída dentro das exceções de professores citados por 

Maldaner (2013, p. 392), que compreendem a Química como um “sistema coerente de 

conceitos e concepções, ‘criado’ pela cultura humana”, entendendo que a ciência não é 

fixa e imutável. Todavia, Fátima demonstrou de modo sutil que pode ter dificuldades 

para construir currículos. 

“Bom, eu acho que para você desenvolver o currículo também tem que ter a 

questão da experiência prática, que você tenha contato e aí você vai moldando, 

você vai vendo o que não dá certo e aí você vai fazendo. Então eu acho que no 

primeiro momento, você vai ter que se espelhar em alguma coisa, você vai utilizar 

o que a escola colocou, ou você vai pegar um livro e vai começar a seguir a 

sequência, obviamente, dentro daquilo você vai tentar enxugar e direcionar pro que 

você quer.” (Fátima) 

Fátima demonstra que na fase de iniciação, considerada por Marcelo Garcia 

(1999) como uma fase decisiva na determinação de como será a prática docente, 

possivelmente recorrerá a utilização de materiais, a exemplo do livro didático, que 

podem influenciar na utilização de currículos pré-determinados. Isso mostra que, apesar 

de os formandos do CLQ compreenderem que um currículo ideal é aquele que considera 

as questões sócio históricas dos sujeitos que irão praticá-lo, poderão utilizar o 

improviso, a imitação e a sequência do livro didático em sua prática docente (SILVA, 

2012). Essa prática pode ser reflexo de uma formação básica pautada no modelo 

prescritivo, a qual a formação inicial deveria ser capaz de romper, contudo, o que temos 

observado é a formação inicial de professores, muitas vezes, tem reforçado essa prática. 

A Laís representa a visão daqueles formandos em Química que nos fornece uma 

compreensão como construção, sem deixar de considerar o equilíbrio que deve haver 

entre o caráter escrito e o praticado em sua construção curricular.  

“São parâmetros que se baseiam em propostas disciplinares voltadas para a 

estruturação educacional com o objetivo de atingir um ensino efetivo. O currículo 

ele não é pronto e acabado, mas irá ser formado mediante o contexto em que está 

inserido obedecendo às normas e aos parâmetros curriculares que já são impostos.” 

(Laís) 
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O caráter escrito das normas e os PCN são considerados na compreensão de 

currículo de Laís. Possivelmente, ela tem uma visão de que estes parâmetros são 

imposições, e isso pode estar relacionado com um entendimento de que o professor é 

obrigado a aceitar o que está descrito nos PCN, sem modificações. Quando Laís se 

referiu ao caráter prático, considerou o contexto em que o aluno está inserido. Desta 

forma, pensamos que este contexto estará centrado nos sujeitos sociais. No decorrer da 

pesquisa tivemos a oportunidade de questionar esse entendimento de Laís, quando 

identificamos alguns elementos que nos fazem acreditar que sua compreensão de 

currículo traz características de construção, sem considerar apenas o que está posto nos 

documentos. 

“Currículo é como se fosse parâmetros que se baseiam em documentos oficiais e 

estes parâmetros vão estar fundamentados com os conteúdos disciplinares e com 

toda estrutura curricular que você pode abordar em uma determinada disciplina ou 

em determinada escola. É claro que, quando a gente fala de currículo a gente não 

pensa só nas disciplinas. Mas a gente vai pensar no contexto em que aquele 

currículo ele está inserido, no contexto que ele pode ser aplicado e como é que a 

gente vai trabalhar com base nesses documentos oficiais certos assuntos numa sala 

de aula, com o aluno, trazendo aquela abordagem da disciplina.” (Laís) 

 Portanto, Laís foi a única formanda que se referiu ao caráter escrito dos 

documentos, que são considerados por Goodson (2005) como um nível de idealização e 

produção do conhecimento em determinado contexto social, e ao caráter praticado – 

nível em que ocorre a mediação do conhecimento na sala de aula. De acordo com Lopes 

e Macedo (2011), esses dois níveis devem ser considerados, pois eles compõem 

conjuntamente o currículo. 

Apesar disso, encontramos uma contradição nas falas de Laís, pois, apesar de 

responder no questionário que está apta para construir currículos, quando relata sobre 

sua experiência de três meses como docente aponta algumas dificuldades sofridas. 

“Confesso que nesses três meses foi desesperador para mim. Porque eu nem tinha 

noção de como fazia o planejamento da aula. Se você me pedisse ‘Laís me dê o 

plano de aula!’ eu estava perdida! Então eu não utilizei, não procurei buscar, 

documentos oficiais que me conduzissem no meu planejamento de aula. Tudo 

aquilo que eu tentei fazer foi pela experiência de ser aluna e ver como o professor 

na sala de aula ele trabalhava, na linha tradicional. Não trabalhei questões 

interdisciplinares, tentei trabalhar um pouco com assuntos contextualizados.” 

(Laís) 

E complementa 

“Quando teve a semana pedagógica, se discutiram algumas coisas lá. Eles 

trouxeram ementas, e dessas ementas tinham os assuntos de química e eu fiquei 

assim, ‘Meu Deus o quê que eu vou fazer com isso aqui? como é que eu vou 
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seguir?’ Porque eu me baseava no livro didático, eu não me baseava nas ementas, 

eu acho que a maioria dos professores faz isso. Então assim, eu fiquei um pouco 

desesperada!” (Laís) 

Considerando Marcelo Garcia (1999), nas falas da Laís, percebemos que ao se 

deparar com a responsabilidade de ter que selecionar os conteúdos para uma turma, a 

formanda se sentiu desesperada. Mesmo com as experiências da formação inicial, a sua 

maior influência foi a fase de pré-treino. O que geralmente acontece com muitos 

professores de Química iniciantes, mostrando o quão forte são as concepções 

construídas ao longo de nossas vidas. Um problema decorrente dessa influência, 

segundo Bejarano e Carvalho (2003), diz respeito ao desenvolvimento de crenças que 

geram conflitos educacionais na prática docente. Essa influência pode gerar currículos 

com base no que Silva (2012) chama de imitação e, muitas vezes, essa imitação 

corresponde a um ensino tradicional, como citado por Laís. Fato que, segundo Marcelo 

Garcia (1999), vem da característica particular que a formação de professores apresenta 

por estar formando formadores, ou seja, formando professores que irão participar da 

formação de outros sujeitos. Essa característica influencia no isomorfismo curricular, 

nas semelhanças entre currículos escolares e os currículos acadêmicos. Assim, os 

currículos precisam apresentar estruturas semelhantes, apesar de terem objetivos 

educacionais diferentes. 

Apesar de saber que durante essa experiência Laís não tinha concluído o CLQ 

ainda, isso indica a possibilidade de que ela se sinta despreparada novamente. De 

acordo com Huberman (2000, p. 39), entendemos esse momento de “confrontação 

inicial com a complexidade da situação profissional” como um momento de choque 

com a realidade. Ou seja, um momento de descoberta, no qual o professor utiliza de 

estratégias de sobrevivência na prática docente. 

Ao contrário de Laís, Abraão representa aqueles que não se consideram aptos a 

construir currículo, talvez, por considerar que durante o CLQ não foi discutido 

diretamente sobre o assunto. É possível que isso ocorra por não haver um momento 

específico que trate do currículo na matriz curricular do curso. E isso faz com que as 

discussões realizadas nos demais espaços, a exemplo dos estágios supervisionados, das 

disciplinas pedagógicas e integradoras, não sejam consideradas como válidas por esse 

formando. 

“Currículo para mim seria um conjunto de saberes que é ensinado para os alunos. 

Geralmente é dividido em várias disciplinas e envolve muito aspecto político, tanto 
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da escola quanto do governo. Algumas vezes o desenvolvimento do currículo leva 

em consideração a região, o que deveria ser feito mais vezes.” (Abraão) 

Todavia, ao considerar os aspectos políticos que se traduzem em documentos e 

na atenção à região ao qual o currículo será aplicado, seu discurso nos aponta para um 

sentido de equilíbrio entre o que, fundamentadas em Goodson (2005), consideramos 

como o caráter escrito e o caráter praticado do currículo. 

Quando questionado sobre o seu entendimento de currículo, observamos que o 

Abraão demonstrou uma resistência em assumir que tem conhecimentos relacionados 

aos conteúdos pedagógicos. 

“Eu mesmo, se você perguntar pra mim o quê que é um currículo eu não vou saber 

dizer o que é um currículo, ainda, espero futuramente saber, né, como essas 

questões curriculares se dão.” (Abraão)  

Caracterizamos essa fala como de resistência, pois Abraão não reconheceu que 

tem conhecimentos sobre currículo, mas trouxe um discurso que demonstrou 

conhecimentos sobre o assunto. Além disso, em diversos momentos ele afirmou não 

saber e não se interessar pelas questões pedagógicas. Essas falas demonstram que as 

influências das compreensões de currículo dos formandos não são construídas apenas 

nas disciplinas de ensino, mas, que as disciplinas de conteúdo específico também 

influenciam neste processo. A partir de Goodson, entendemos que essas compreensões 

são reflexo da história do CLQ, das primeiras configurações enraizadas em muitos 

professores formadores do corpo docente, e das disputas de poder acontecem desde a 

sua criação até os dias atuais. Isso pode estar relacionado com o que Goodson (1997, 

2005) chama de invenção da tradição.  

Neste caso, as tradições da disciplina Química estão relacionadas à ciência pura 

e de técnicas laboratoriais em que, muitas vezes, os indivíduos que possuem afinidades 

com os conteúdos pedagógicos são considerados como aqueles que sabem menos dos 

conhecimentos específicos. Traz ainda, relações com o corpo docente, com as marcas 

que os docentes do curso imprimem sobre os licenciandos a partir do que dizem sobre o 

ensino, e das suas próprias dificuldades em fazer a mediação didática, já que muitos 

deles não possuem formação pedagógica. Segundo Massena (2010, p.113) por muitos 

anos na tradição acadêmica “argumentou-se que, para ensinar, o professor necessitaria 

saber muito sobre o que ensinaria; assim, por exemplo, o professor de Biologia 

precisaria saber muito do campo de Biologia e com isso, seriam bons professores”. 
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 Apresentamos as falas a seguir, como exemplos dos indícios de que Abraão 

compreende o currículo no sentido da construção. 

“Como escolher os saberes? Eu acho assim, que você tem essas questões culturais, 

essas questões sociais. Eu acho que é nesse conjunto que deve ser formado o 

currículo, o currículo deve ser formado a partir daí, na minha concepção.” (Abraão) 

 

“A escola do campo é diferente de uma escola central, por exemplo, é diferente, 

uma escola da periferia, é diferente de uma escola indígena. Daí eu acho que é uma 

coisa assim meia que óbvia, não é? O currículo deve ser diferente de um lugar para 

o outro, a valorização dos saberes, a construção do saber vai se dar de uma forma 

diferente. São outros valores que são dados, não sei bem como fala essas questões, 

mas os valores trabalhados são diferentes.” (Abraão) 

É importante que um futuro professor perceba, assim como o Abraão, que nos 

contextos sociais distintos os conhecimentos que serão válidos também serão distintos. 

Isso lhe fará entender as necessidades particulares daqueles sujeitos e uma construção 

curricular que atinja os objetivos educacionais. Isso também é observado quando utiliza 

conteúdos de Química em seus exemplos. 

“Por exemplo, ligações químicas. Você precisa do nox para explicar ligação 

química, mas às vezes você trabalha separado. Você poderia estar trabalhando 

junto, você poderia ver as ligações químicas em nox, como você pode ver nox 

quando está trabalhando ligações químicas. Isso está inserido num todo, agora isso 

é trabalhoso também. Então é difícil. Trabalhar de forma conjunta é mais difícil 

que trabalhar de uma forma sequencial. Então eu prefiro ficar em cima do muro.” 

(Abraão) 

Embasadas em Lopes (1997), Maldaner (2013) e Shulman (1986), consideramos 

que isso também se relaciona com saber mediar os conteúdos químicos didaticamente, 

pois, não basta o professor saber apenas o conteúdo de Química, ele também precisa 

saber esse conteúdo dentro do contexto da mediação pedagógica. Em suma, podemos 

identificar contradições no discurso do Abraão, ele não cursou a disciplina Currículo e 

diz não ter participado de discussões sobre currículo durante o curso. Todavia, o modo 

como Abraão se expressa quanto a essas questões indica que houve experiências em sua 

formação que lhe propiciaram algum entendimento sobre a temática.  

Representando as compreensões de currículo que trazem indícios de uma 

polarização para a compreensão de currículo como prescrição, está a resposta de Eliana. 

“Bem, como durante meu curso não tive a oportunidade de cursar a disciplina 

currículo o entendimento que tenho sobre ele é mínimo. Então entendo o currículo 

como sendo um informativo, onde as informações, dados e características são 

descritos sobre alguma coisa ou alguém.” (Eliana) 

No caso da Eliana, este fragmento demonstra a sua falta de conhecimento sobre 

currículo, pois, não se refere ao seu significado pedagógico. Isso pode indicar que, se 
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ela desconhece a possibilidade de construção, provavelmente exerce uma prática 

curricular prescritiva. Essa fala da Eliana nos mostrou a necessidade de entender melhor 

sobre a sua compreensão de currículo. No decorrer da pesquisa pudemos somar indícios 

sobre o seu posicionamento, quanto a sua compreensão de currículo como prescrição 

quando ela diz 

“Quando eu respondi o questionário eu acho que eu escrevi, eu coloquei mais um 

conceito de currículo, aquele currículo informativo, mais para questão de trabalho. 

Mas depois eu estava lendo um texto um dia desses, escrevendo meu TCC, aí eu 

lembrei um pouquinho. No momento o que eu entendo de currículo é tipo o 

currículo escolar, como deve ser feito, o que mais? Mais isso só, o que deve ser 

seguido, como fazer o currículo, como deve se elaborar um currículo, mas assim a 

fundo como que deve ser feito eu não sei.” (Eliana) 

Nesta fala Eliana retoma a compreensão de currículo que ela forneceu no 

questionário. No questionário Eliana desconhecia a existência de relações entre 

currículo com o campo da educação. Na entrevista, ela afirma ter definido o currículo 

para as “questões de trabalho”. Ou seja, ela estava falando do curriculum vitae, 

“documento que reúne os dados pessoais, acadêmicos e profissionais de alguém” 

(HOUAISS, 2011, p. 252). No intervalo de tempo entre o questionário e a entrevista, ela 

teve a oportunidade de ler um texto que fez com que se recordasse das questões 

curriculares. Por conseguinte, Eliana relacionou o currículo com o que deve ser feito, ou 

o que deve ser seguido. A partir de Goodson (2005), consideramos que entender o 

currículo como o que deve ser seguido, aponta indícios de uma prática curricular 

prescritiva. Não somente Eliana tem essa compreensão de currículo, e esse também não 

é um “problema” exclusivo do CLQ. Fátima fala de experiências em que ela observou 

sujeitos de outro curso com o mesmo entendimento.  

“E isso não é só dificuldade nossa, eu lembro que, quando a gente fez currículo [na 

Licenciatura em Matemática], no final a professora perguntou nossa opinião. Aí 

teve uma menina que disse ‘quando eu entrei no curso que eu vi lá na grade 

curricular a disciplina Currículo, eu achei que a gente ia aprender a construir um 

currículo, currículo de emprego, de você preencher o que tem e entregar’. Outras 

pessoas também falaram disso, não associaram, não tem essa ideia da concepção de 

currículo, associa com currículo Lattes, currículo em outro sentido. A palavra 

currículo, nesse sentido, tem dicionário que ainda não abrange, é uma coisa muito 

recente, apesar das pessoas lidarem com o currículo diariamente.” (Fátima) 

Além de ter uma compreensão pedagógica equivocada sobre o currículo e 

admitir não saber elaborá-lo, em outros momentos Eliana nos fornece indícios de que 

praticaria um currículo com caráter prescritivo. Um exemplo, de quando ela fala sobre a 

ordem com que os conhecimentos devem se dar ao ensinar ligações químicas é 

apresentado na fala abaixo. 
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“Para se falar de ligações químicas, com o aluno, ele tem que ter a ideia primeiro 

do que é um átomo, do que é um elétron, como o átomo está dividido. Então eu 

acho que sim, que é importante ter uma sequência em determinados conteúdos, até 

porque tem assuntos que requerem certa informação prévia de algumas coisas, 

como nesse exemplo. Para você falar de ligações químicas ele tem que saber um 

pouquinho da estrutura do átomo, camadas, essa questão de íon, virar cátion, virar 

ânion, acho que nesse exemplo a sequência é importante.” (Eliana) 

Sabemos que há outras possibilidades para a abordagem do conteúdo de ligações 

químicas. Um exemplo é a Situação de Estudo sobre metais construída por Maldaner 

(2003) que se constitui uma proposta em que a organização curricular parte de 

problemas que irão compor situações a serem estudadas pelos alunos possibilitando a 

abordagem de conteúdos relacionados às ligações apesar de não obedecer a ordem 

“clássica”.  

A questão da linearidade e fragmentação é observada de modo reiterado na fala 

da Eliana que traz essa linha de discurso em sua compreensão de currículo. Ela também 

traz a questão da sequência dos conteúdos, para que não se deixe nenhum assunto fora 

do currículo. 

“Tem assunto que vai ser dado no segundo ano e que vai ser baseado em alguma 

coisa que ele viu no primeiro, então, às vezes o professor não tem como saber se 

ele viu ou se não viu. Então, um assunto que é do segundo ano vai ter que ser 

dado.” (Eliana) 

 Percebemos que a compreensão de construção curricular dos formandos está 

ligada a sequência de conteúdos que geralmente é determinada pelo livro didático, onde 

existe uma prescrição que não pode ser alterada do que tem que ser visto no primeiro, 

segundo e terceiro ano do ensino médio. Além disso, outro fator a ser considerado é o 

uso do livro didático como principal instrumento na prática curricular. De acordo com 

Maia et al. (2011), já se sabe que o livro didático é um material de forte influência na 

prática docente de professores de Química da Região Sul da Bahia, onde a UESC está 

localizada. Sabe-se ainda que o uso indiscriminado do livro didático contribui para uma 

prática curricular prescritiva com conteúdo fragmentado e cumprindo uma linearidade. 

Eliana aponta um indício de autonomia na construção curricular quando fala sobre o 

ensino de radioatividade. 

“Radioatividade, por exemplo, é um assunto que eu acho que dá pra ser dado antes, 

de alguns assuntos, dá pra você quebrar a regra, para falar das partículas. Tem 

conteúdo que tem essa necessidade de ter um conhecimento prévio, para que você 

entenda melhor o conteúdo, e tem assuntos que não, aí a gente tem que verificar, 

não é?” (Eliana) 
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Na fala acima Eliana traz a radioatividade como exemplo de conteúdo que não 

necessita seguir uma sequência dentro do planejamento curricular. Ressalta ainda que 

existem outros conteúdos em que há essa necessidade. Com isso, ela demostrou indícios 

de autonomia em sua construção curricular, e posicionamentos nesse sentido devem ser 

incentivados. Com base em Marcelo Garcia (1999) e Maldaner (2013), entendemos que 

uma possibilidade para o incentivo à prática curricular autônoma, é promoção de 

propostas de inovação curricular por parte das instituições formadoras. Isso porque, a 

formação de professores deve ser entendida como facilitadora da melhoria do ensino. 

Contudo, quando Eliana fala que “dá para você quebrar a regra” percebemos o quão a 

questão da sequência está enraizado nela. Pois, quem disse que há uma regra? Quem 

estabeleceu essa regra? Ela é a única correta? 

Consideramos que a compreensão de Antônio sobre currículo apontou um 

equilíbrio entre o entendimento de currículo como prescrição e como construção social. 

“São bases que nos dão direção, sequência e nos permite ancorar os conteúdos que 

serão abordados. É preferível a construção do currículo que possibilite a 

interdisciplinaridade, buscando sempre a formação do cidadão.” (Antônio) 

 Quando Antônio disse que o currículo nos dá a direção e a sequência, nos traz 

um indício de um currículo fixo para qualquer contexto de ensino. Entretanto, quando 

ele fala que é preferível a construção do currículo, nos trouxe um indício de que ele não 

segue essa sequência. Assim, vale lembrar que, apoiadas em Lopes e Macedo (2011) 

consideramos a compreensão de currículo de Antônio e dos demais formandos como 

uma produção de sentidos em construção. 

Por fim, apresentamos a compreensão de currículo do José. 

Currículo pode ser entendido como a formação do conhecimento, levando em 

consideração essa formação intelectual do cidadão. A escola organiza o conteúdo a 

ser ensinado dentro e fora da sala de aula, para que o aluno consiga assimilar a 

formação de conhecimento. (José) 

 O José compreende o currículo “como a formação do conhecimento”, que deve 

levar em consideração a formação intelectual do cidadão. Essa compreensão do José 

também aponta indícios de uma compreensão de currículo como construção.  

A partir da categoria Compreensões de currículo e pensando neste grupo de 

formandos do CLQ, podemos perceber que eles relacionam compreensões e possíveis 

modos de construção curricular que apresentam interesses distintos dentro da 

compreensão de currículo que adotamos. De um lado estão aqueles que centralizam seu 
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entendimento de currículo como uma construção que se relaciona com o sujeito que o 

pratica. Do outro, se encontram aqueles que focam num entendimento de currículo 

como uma prescrição. Então, questionamos o motivo de sujeitos formados pelo mesmo 

curso apresentarem compreensões distintas do mesmo objeto. Com base em Goodson 

(1997, 2005), compreendemos que isso tem relações com o momento de mudança 

vivido pelo curso. Mudança no sentido de, a área de ensino está adquirindo poder e 

conseguindo deixar marcas nesses licenciandos. Possivelmente, se essas disputas 

avançarem, alcançaremos resultados ainda mais voltados a um currículo construído por 

parte dos profissionais formados no CLQ. 

Outro ponto a ser considerado é o fato de esses sujeitos apresentarem percursos 

distintos no decorrer do curso. Isso quer dizer que a subjetividade, a história de vida de 

cada sujeito, não só na licenciatura, mas desde o pré-treino e até mesmo as experiências 

fora do contexto escolar intervém no modo como o indivíduo pensa o currículo 

(NÓVOA, 1997). Em consequência disso, apesar de o caráter escrito do currículo ser o 

mesmo para o CLQ, o currículo praticado pode estar sendo diferente dentro da própria 

UESC. O momento, o espaço e os sujeitos (docentes e licenciados) distintos, devem ser 

considerados, pois acabam diferenciando as identidades e subjetividades sociais 

produzidas (GOODSON, 2005).  

4.2.2 Marcas do CLQ na compreensão de currículo 

O CLQ marca o entendimento de currículo dos formandos através das 

disciplinas obrigatórias e optativas, do TCC e das AACC.  

Consideramos o entendimento de que a formação de professores é concebida 

como o ensino que profissionaliza para a docência, e isso implica que os indivíduos que 

a exercem devam ser profissionalmente competentes (MARCELO GARCIA, 1999). 

Então, a partir de Shulman (1986) e Tardif (2000), entendemos que ser um profissional 

competente inclui possuir conhecimentos que contribuam para a transformação do 

conhecimento científico em programa de ensino, ou seja, o professor deve ter um 

conhecimento curricular. 

Associado a isso, assumimos a perspectiva de Goodson (2005), que compreende 

o currículo como construção social, onde se entende que em nível de mediação do 
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conhecimento em sala de aula, a forma como os professores formadores ensinam os 

conteúdos influencia no currículo, inserindo nesse processo seus interesses pessoais. 

Dessa maneira, a compreensão de currículo dos licenciandos pode ter sido marcada pelo 

currículo acadêmico, sendo que essas marcas podem ser mais expressivas em alguns 

sujeitos do que em outros.  

Entendemos que, o que os estudantes expressam sobre suas experiências são 

reflexos das marcas deixadas durante o curso pelas diversas disciplinas do currículo, 

pela construção do TCC e pelas AACC que foram constituindo esses licenciandos 

durante a sua formação profissional (MASSENA; MONTEIRO, 2011). Essas marcas 

foram consideradas como as influências que o CLQ exerceu sobre esses sujeitos. 

Apesar de alguns formandos do CLQ da UESC terem afirmado que não 

discutiram sobre currículo durante o curso de formação inicial, percebemos em suas 

falas as relações dessas discussões com as disciplinas pedagógicas. Muitas vezes, essas 

influências não são percebidas pelos licenciandos. A Fátima, por exemplo, num 

primeiro momento afirmou que nenhum professor discutiu sobre as questões de 

currículo durante o curso. 

“Como eu falei, quase todas as pedagógicas eu já tinha feito, nenhum professor 

falou das questões de currículo, discute vários aspectos, aí depois eu associei, mas 

entender o que é currículo mesmo, não. (Fátima)” 

A partir dessa fala, a Fátima conta que, mesmo já tendo cursado quase todas as 

disciplinas pedagógicas do curso, em nenhuma delas o currículo foi discutido, apesar de 

associar alguns conteúdos a esta temática. Ao modo em que foi nos contando mais sobre 

suas experiências durante o curso, Fátima revelou quais foram as questões que ela 

conseguiu associar com o currículo. 

“Não de forma direta, só de forma indireta, porque questionar as questões dos 

Parâmetros Nacionais Curriculares, e as provas de... quando eu fiz Avaliação da 

Aprendizagem tinha isso, discutir essa questão desses exames que avaliam a 

educação básica, o Avalie, o provinha Brasil. Discutia questões assim, que a meu 

ver tem a ver com essa questão do currículo, mas, nenhum momento tinha essa 

questão, de que estava discutindo currículo, que era currículo. Também em OTP 

[Organização do Trabalho Pedagógico] a gente foi na escola, pegou o PPP [Projeto 

Político Pedagógico], leu, analisou, discutiu sobre aquilo, mas não com essa visão 

de que isso era currículo. Isso em nenhum momento foi dito.” (Fátima) 

A Fátima, por exemplo, consegue relacionar as experiências das disciplinas 

Avaliação da Aprendizagem e Organização do Trabalho Pedagógico, como experiências 

que se relacionam com as discussões curriculares. Percebemos que essas disciplinas 

marcaram os licenciandos do CLQ. No entanto, devido ao fato de o currículo ser 
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abordado juntamente com outros conteúdos, a exemplo da avaliação da aprendizagem, 

ou até mesmo pela falta de um indicativo de que se estava discutindo currículo acaba 

comprometendo o entendimento consciente sobre a temática. Embasadas em Marcelo 

Garcia (1999), pensamos que pode está faltando um pouco mais de clareza por parte dos 

professores formadores ao tratar de determinados conteúdos, a exemplo do currículo. O 

licenciando precisa estar consciente dos conhecimentos adquiridos, para que alguns 

deles não fiquem implícitos em sua formação. 

Mesmo dizendo ter aprendido pouco sobre currículo a Eliana identifica que essa 

aprendizagem é fruto do CLQ e aponta o estágio supervisionado como o momento dessa 

aprendizagem. 

“Com certeza, um pouquinho de nada que eu aprendi foi aqui no curso, com a 

professora Luiza [risos]. Eu acredito que tenha sido na disciplina de estágio, que 

ela falou, mas eu que me lembro de pouca coisa mesmo. Eu sei que a questão do 

currículo escolar, dessa importância de olhar para o currículo, mas não me lembro 

do quê que contém como ele é feito, sabe? essas coisas.” (Eliana) 

Nesta fala, Eliana admitiu não ter muitos conhecimentos sobre currículo, mas 

afirmou que dos poucos conhecimentos aprendidos durante o CLQ provavelmente 

foram adquiridos na disciplina de estágio. Como foi visto na análise do PAC, a ementa 

da disciplina Estágio Supervisionado em Química I compreende o estudo das DCN, do 

planejamento escolar e dos PPP. Além disso, as disciplinas de Estágio Supervisionado 

em Química I, II, III e IV são disciplinas ministradas por professores com formação 

acadêmica na área de Ensino de Ciências/Química. Isso pode contribuir para o melhor 

entendimento das questões curriculares, pois nessas disciplinas o conteúdo químico é 

trabalhado na ótica do ensino. Essa aproximação com o conteúdo específico pode trazer 

links com a prática curricular para a educação básica. Eliana apontou os estágios como o 

espaço onde deveriam ser incluídas mais discussões curriculares. 

“Acho que nas matérias de estágio, por exemplo, eu acho que tem que ser na 

matéria de estágio 1, 2, 3 e 4. E o estágio é para introduzir o aluno no campo 

profissional dele, que é na escola, não é? Onde a gente vai começar ter uma ideia 

de como funciona a escola. Eu acho que é nessa fase que a gente tem que aprender 

a elaborar um currículo, por exemplo. Se a gente vai trabalhar com isso e o estágio 

serve para isso, então eu acho que tem que ver no estágio. Talvez nem precisasse 

introduzir uma disciplina currículo, mas a gente podia aprender sobre currículo na 

disciplina de estágio.” (Eliana) 

A Eliana sugeriu que as discussões curriculares fossem inseridas no âmbito dos 

estágios. Para ela, este é um espaço propício por inserir o licenciando no seu campo 

profissional e manter relações diretas com a escola, seu futuro ambiente de trabalho. 
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Ademais, por ser um momento de reflexão crítica daquilo que se tem aprendido durante 

a formação.  Assim, acreditamos que os licenciandos sentiram falta de atividades 

práticas que envolvessem a construção curricular. Podemos relacionar o ponto de vista 

da Eliana, com o que Marcelo Garcia (1999) expressa sobre os princípios da formação 

de professores, entendendo que a formação inicial precisa ampliar a integração teoria-

prática. Uma possibilidade para essa integração é a aproximação entre universidade e 

escola, no sentido de perceber a escola como um espaço que pode ser viabilizador da 

reflexão e da pesquisa. Apoiadas em Maldaner (2013), entendemos que para que isso 

ocorra são necessárias algumas rupturas, dentre elas a epistemológica. Nesse 

entendimento, o professor deve estar consciente de que a Química, ou a Ciência como 

um todo constitui um sistema coerente de conceitos e concepções criado pelo homem 

para explicar a natureza e, portanto que não são verdades fixas e imutáveis. 

Os demais formandos fizeram críticas à falta de discussão sobre o currículo e 

sugeriram que fosse acrescentada à matriz curricular a disciplina currículo, a exemplo 

do Abraão. 

“Se você parar para analisar, todas as disciplinas pedagógicas que nós temos no 

curso discutem metodologias, mas não discutem essa questão curricular e questões 

de experimentação no ensino de química. Eu acho que, como obrigatória a 

disciplina de currículo, mesmo que seja com uma carga horária pequena, seria 

interessante. Tira pelo menos uma disciplina dessas aí pedagógicas que tem 

conteúdos que são trabalhados em várias outras disciplinas.Eu acho que colocando 

a disciplina de currículo como obrigatória seria interessante, é uma sugestão, é uma 

coisa a se pensar... uma disciplina de 45 horas, quem sabe? Não é sufuciente, mas 

já é um começo.” (Abraão) 

Abraão fez uma crítica ao conteúdo das disciplinas pedagógicas, e sugeriu a 

inserção da disciplina Currículo na matriz curricular do curso. Para isso, Abraão sugeriu 

ainda que alguma outra disciplina pedagógica seja retirada da matriz curricular, pois 

explicitou que os conteúdos dessas disciplinas são repetidos. Entendemos que essa 

posição por parte do Abraão pode estar relacionada com expectativa da participação 

nesta pesquisa, numa tentativa de expor algo que satisfaça a pesquisadora, ou seja, a 

inclusão da disciplina Currículo como disciplina obrigatória. É possível que ele sequer 

tenha pensado sobre isso anteriormente, que não tenha sentido falta desta disciplina, ou 

que discorde dessa inclusão em outra situação. Até mesmo porque ele foi um dos 

sujeitos investigados que não cursou a disciplina optativa de Currículo. 

“Não, sabia que a disciplina existia, mas, às vezes, você não tem muito interesse 

em pegar esse tipo de disciplinas pedagógicas. Porque você tem três disciplinas 

optativas. E a forma como são dadas as optativas, não parecem ser optativas, é 
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como se fossem obrigatórias. Você tem ali, vamos supor né, coordenação, 

coordenação é a única disciplina optativa que tem no semestre, você é obrigado a 

pegar aquela disciplina ali porque, é a que ofertou. Não que [Currículo] não seja 

interessante, é muito interessante, mas eu tive outras preferências. Também vai 

muito da questão de gosto.” (Abraão) 

 

Abraão relata que não sabia da possibilidade de cursar a disciplina optativa, mas 

que ainda assim não sentia interesse em cursar uma disciplina pedagógica como 

optativa, pois tinha outras preferências. Essa posição dele foi contraditória, pois ele 

indicou que a disciplina fosse incluída na matriz curricular como obrigatória. Além 

disso, criticou o modo como às disciplinas optativas são ofertadas no CLQ da UESC, já 

que, são poucas disciplinas optativas oferecidas por semestre, ou seja, poucas opções de 

escolha para os licenciandos. Talvez, isso seja resultado da sobrecarga horária dos 

docentes do curso. Essa situação ainda se agrava se considerarmos a oferta de 

disciplinas optativas integradoras, visto que o número de docentes do Ensino de 

Química é muito pequeno, apenas quatro professores. 

Eliana também desconhecia a possibilidade de cursar essa disciplina. 

“Eu não sabia, por exemplo, eu sabia que no curso de química não tinha, mas não 

sabia que na matemática tinha. De qualquer forma, o aluno acaba achando que é 

mais difícil, não é? Lá em outro curso para se inscrever, pode ser que isso seja só 

justificativa.” (Eliana) 

Eliana também disse não saber da possibilidade de cursar a disciplina Currículo 

no curso de Licenciatura em Matemática, indicando que provavelmente ela não cursaria 

esta disciplina em outro curso por receio de ser mais difícil. Os licenciandos que 

cursaram a disciplina Currículo também se queixaram por essa disciplina não ser 

ofertada pelo próprio CLQ. Assim, aqueles que por algum motivo buscaram cursá-la, 

tiveram que fazer isso em outro curso. O que contribuiu pouco para a abordagem dos 

conteúdos químicos com a prática curricular. O curso citado pelos formandos que 

cursaram a disciplina foi a Licenciatura em Matemática.  

“Foi no curso de Licenciatura em Matemática. Na época eu falei até com os 

colegas, acho até que eu influenciei, falei ‘gente tá tendo disciplina optativa’. 

Então, eu e mais cinco colegas da licenciatura, a gente se inscreveu” (Laís) 

Além da busca pelos conhecimentos sobre currículo, a necessidade desses 

conhecimentos na construção do seu TCC fez com que a Fátima buscasse por essa 

disciplina. 

“Eu fui fazer Currículo, não foi porque foi uma optativa que encaixou, mas porque 

eu quis fazer, porque como eu ia fazer o TCC que tinha a ver com isso, aí eu queria 

entender melhor, então eu fui fazer porque eu queria fazer especificamente essa 
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disciplina, não foi porque encaixava, agora, e aí tem outros alunos que vão fazer 

porque é o que encaixa sim.” (Fátima) 

Nesta fala, Fátima falou sobre a motivação em cursar a disciplina Currículo e a 

relação deste campo com seu TCC. Por ela ter desenvolvido a pesquisa no TCC 

relacionada ao currículo, sentiu a necessidade de compreender melhor as questões 

curriculares. Quando a Fátima disse que “não foi porque encaixava”, ela estava se 

referindo a questão de horários, pois, alguns alunos se matriculam nas disciplinas 

optativas não por interesse, mas por ser a disciplina que apresenta horários disponíveis e 

mais adequados ao momento em que estão no curso. 

A Laís também expressou os motivos que levaram a sua opção por cursar a 

disciplina Currículo.  

“Houve um momento no curso de graduação que eu percebi a necessidade de 

buscar um pouco do entendimento sobre a questão do currículo. Porque até então 

eu não tinha noção do que era isso, então eu fui olhar na grade curricular se a gente 

tinha ela [currículo] como optativa. Eu nunca tinha visto sido ofertada no curso, 

então eu fui buscar em outros cursos, quando me deparei com ela no curso da área 

de exatas. Aí eu busquei conhecer, ter um pouco de entendimento, e comecei ter 

uma visão crítica a cerca dessa questão... da teoria do currículo, como foi 

concebido, a história.” (Lais) 

A Laís conta que foi buscar por cursos que ofertavam a disciplina Currículo e a 

encontrou sendo oferecida em um curso da área de Exatas. Ela justifica sua procura pela 

disciplina por seu desejo de compreender o currículo de forma mais crítica. Percebemos 

que os formandos que cursaram a disciplina Currículo o fizeram por uma vontade de 

conhecer mais sobre o assunto, não apenas para cumprir a carga horária de disciplinas 

optativas exigida. 

 Em relação as AACC, a Laís e a Fátima tiveram a oportunidade de participar de 

projetos de Iniciação Científica (IC) que envolviam questões sobre a Situação de 

Estudo. A Laís fala brevemente sobre essa experiência. 

“E a gente trabalha com a questão da proposta curricular, da reconfiguração 

curricular. Eu acho que é um assunto muito assim, abrangente, mas que dá para 

você pelo menos ter uma noção, isso me ajudou sim.” (Lais) 

Laís não expressou de forma clara quais as contribuições da IC envolvendo a 

situação de estudo, indicando apenas que a participação nessa atividade contribuiu para 

os conhecimentos adquiridos sobre currículo. Já a Fátima conseguiu fazer uma reflexão 

a partir da experiência que vivenciou. 

“Eu estava nas minhas questões sobre situação de estudos e comecei a refletir, que 

na situação de estudo você não tem uma ordem linear de conteúdos e não existe 
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pré-requisito. Então, se o aluno não sabe aquilo, você vai ensinar de uma forma 

diferente, de um nível mais complexo ou mais simples, de acordo com o que você 

sabe que ele já tem. Isso faz sentido, porque quando as pessoas vão aprender as 

coisas de forma indireta na televisão, internet, eles não aprendem as coisas na 

ordem. Tem uma matéria [de jornal ou revistas] de alguma coisa e da forma como 

aborda a pessoa capta aquilo independente dele ter tido alguma coisa anterior. Eu 

acho que dá para fazer numa ordem que você selecionou para aquela sequência.” 

(Fátima) 

Nesta fala, percebemos que a participação no projeto de IC envolvendo a 

situação de estudo proporcionou a Fátima uma reflexão sobre a reconfiguração 

curricular. Isso permitiu que ela relacionasse a aprendizagem que acontece na escola 

com a aprendizagem do dia a dia das pessoas. Concluindo que, se a aprendizagem 

acontece em ambientes não formais sem uma organização linear dos conteúdos, há a 

possibilidades de que aprendizagem aconteça da mesma forma, mesmo estando na 

escola.  

É importante que os licenciandos do CLQ tenham oportunidade de conhecer 

propostas como a da Situação de Estudo, pois essa é uma proposta que envolve a 

integração indicada por Marcelo Garcia (1999) entre os processos de mudança, 

inovação e desenvolvimento curricular. Ademais, Maldaner (2013) também considera 

que a relação entre licenciando – professor em exercício – formador de professor tem 

impactos na melhoria da qualidade da formação de professores. 

Como AACC, além da IC, também foram citadas a participação em minicurso e 

a participação como aluna ouvinte da disciplina Currículo e escola no Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências (PPGEC) da UESC. 

“Eu fiz um minicurso, de como trabalhar com a reconfiguração curricular, a 

situação de estudo, mas, até então eu não sabia que a situação de estudo era uma 

reconfiguração curricular.” (Laís) 

Laís conta que participou de um minicurso sobre Situação de Estudo e que ela 

não sabia até esse momento que Situação de Estudo se referia a uma reconfiguração 

curricular. Foi a Laís também que cursou a disciplina Currículo e escola como ouvinte. 

 “Participar como aluna ouvinte da disciplina de mestrado que era Currículo e 

escola que contribuiu muito com a minha formação. Hoje eu estou terminando o 

curso com uma visão totalmente diferente à cerca da concepção da estrutura 

curricular e do que seria o currículo. Quando eu tiver inserida no contexto da sala 

de aula, tudo aquilo que eu pude vivenciar dentro da faculdade vai me ajudar pra 

que eu possa construir o meu currículo de acordo com o que eu aprendi na 

faculdade.” (Laís)  

Segundo Laís, a participação como ouvinte na disciplina Currículo e escola 

contribuiu muito para sua formação, e sua expectativa é de que os conhecimentos 
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aprendidos durante sua formação lhe subsidiem numa construção curricular conforme os 

conhecimentos aprendidos no CLQ. 

Desta maneira, compreendemos que as AACC ocupam um espaço importante no 

CLQ, pois os licenciandos não cumprem esse componente de forma homogênea entre 

eles. Ou seja, esse é um componente curricular cumprido a critério do licenciando. 

Embasadas em Marcelo Gracia (1999), entendemos que essas atividades formativas 

contribuem para o processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, a 

construção da autonomia dos licenciandos e para as competências relacionadas à 

tomada de decisão. Assim, alguns licenciandos participam de mais eventos que outros, 

alguns participam de cursos de atualização ou de estágio extracurricular, são bolsistas 

ou voluntários em projetos de extensão, IC, iniciação à docência dentre outros. Essa 

diversidade de experiências contribui para a formação interna do sujeito, e para um 

perfil de profissional que Nóvoa (1997) define como mais subjetivo. Ou seja, cada 

licenciado tem uma experiência individual e particular no que tange às AACC, e isso 

imprime marcas também individuais e particulares. 

Os licenciandos também falaram das consequências da falta de preparo do 

professor em exercício em construir seu próprio currículo. 

“O professor vai trabalhar com aquilo que já tá pronto, vai seguir mais o livro, o 

um, o dois, o três, que tem uma sequência já, se for com modulo, vai seguir o 

modulo, vai seguir o que a escola lhe oferece, não vai ter condições de fazer seu 

próprio currículo e elaborar sua própria maneira de dar aula.” (Eliana) 

A Eliana acredita que se o professor não estiver preparado para a construção 

curricular, a tendência é que ele utilize algo que já esteja pronto. E cita o livro didático 

como um dos materiais utilizados nestas situações. Considerando Maia et al. (2011), 

sabemos da grande influência que o livro didático vem exercendo nos professores, o que 

também acontece na região Sul da Bahia, em que grande parte dos professores de 

Química foram formados no CLQ da UESC. 

Das críticas realizadas sobre o curso, em sua grande maioria citaram a lacuna 

existente a respeito do currículo nessa formação. Uma das críticas que nos chamou 

atenção diz respeito a  fragmentação da estrutura curricular do curso. 

“Eu acho que a gente não precisa ficar presa a sequência. E acho que é outra 

dificuldade que eu tenho e de muitos colegas que tão saindo da graduação, por 

quê? Aqui na faculdade, querendo ou não, a gente tem as disciplinas fragmentadas, 

apesar da gente ter disciplinas com nome diferente, nas disciplinas a gente volta 

para assuntos anteriores que a gente depende, mas são fragmentadas. (Laís) 
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Laís disse que o professor da educação básica não precisa ficar preso a uma 

sequência, mas que isso acontece porque é uma dificuldade gerada pela formação dos 

indivíduos, pois, durante o curso as disciplinas fragmentam os conhecimentos. Ou seja, 

como formar futuros professores com uma visão mais crítica, ampla, integrada de 

currículo se durante o curso de formação inicial as disciplinas que formam esses futuros 

profissionais também são lineares, fragmentadas, não integradas? Fundamentadas em 

Goodson (2005), compreendemos que essa formação reflete as tradições inventadas da 

disciplina Química para formar minimamente o professor de Química. A partir de 

Marcelo Garcia (1999) consideramos que deve haver um isomorfismo entre o currículo 

da formação inicial de professores e o currículo da educação básica. Ou seja, esses 

currículos, apesar de objetivos diferentes, devem apresentar semelhanças. Isso 

contribuiria para que os processos de ensino e aprendizagem de ambos os níveis de 

formação fossem melhorados. 

A partir da categoria Marcas do CLQ na compreensão de currículo pudemos 

perceber que, o CLQ tem marcado a compreensão de currículo dos licenciandos. Os 

espaços citados pelos licenciandos foram as disciplinas obrigatórias e optativas de 

ensino e integradoras, a produção do TCC e as AACC. Dentro das AACC foram citadas 

a participação disciplina fora do curso, em minicurso e na Iniciação Científica (IC). 

Apesar de as disciplinas de conteúdo específico de Química não terem sido citadas, 

acreditamos que a formação de professores como um todo (disciplinas de conteúdo 

específico, pedagógicas e integradoras) contribuem na impressão dessas marcas nos 

licenciandos. Apoiadas em Marcelo Garcia (1999), entendemos que isso demonstra que 

o CLQ está formando profissionais com conhecimentos que lhes permitem refletir sobre 

currículos e a partir deles buscar mais elementos que contribuam para uma prática 

docente de qualidade. 
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REFLEXÕES DA PESQUISA 

 A partir dos resultados obtidos foi possível identificar os componentes 

curriculares do curso de Licenciatura em Química (CLQ) da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC). Além disso, conseguimos identificar as possíveis compreensões de 

currículo dos sujeitos formados por este curso. Diante desses elementos, refletimos 

como provavelmente os componentes curriculares influenciam nessas compreensões. 

Ao analisar o Projeto Acadêmico do Curricular (PAC) do curso identificamos 

que há componentes curriculares que propiciam ao licenciando a construção de uma 

compreensão de currículo. Não há uma disciplina obrigatória sobre Currículo, entretanto 

há uma disciplina optativa. A disciplina Estágio Supervisionado em Química I aborda 

aspectos legais, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). No âmbito da 

Pesquisa em Ensino de Química, a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

também constitui uma possibilidade de aproximação ao campo do currículo através da 

pesquisa. Além disso, há uma carga horária destinada às AACC como possibilidade de 

enriquecimento curricular para o licenciando. Neste documento, não há indícios de que 

outras atividades que discutam sobre currículo estejam presentes na formação desses 

sujeitos. Nesse contexto, identificamos outros elementos que podem estar contribuindo 

de alguma forma para que o licenciando tenha conhecimentos sobre a temática. Como 

exemplo, tomamos o fato de a formação pedagógica estar articulada com a formação 

química, durante todo curso e o comprometimento de grande parte dos docentes com a 

formação do futuro professor de Química, principalmente a partir da carga horária 

reservada à prática de ensino. Percebemos que esses componentes refletem as tensões e 

disputas de poder existentes no interior do curso investigado. 

Os sujeitos investigados apresentaram uma compreensão de currículo em 

formação. Produziram sentidos que se polarizam entre o currículo como uma construção 

e o currículo como uma prescrição. Ambos os tipos de currículo constituem uma 

construção social, porém cada um possui interesses sociais diferentes. Essas 

compreensões são repletas de tradições inventadas, principalmente as tradições da 

disciplina Química e refletem as disputas de poder que acontecem ao longo da história 

do curso (GOODSON, 2005). 

A partir dos indícios fornecidos pelo PAC, e das compreensões de currículo dos 

licenciandos, buscamos identificar como esses componentes curriculares influenciaram 
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o entendimento de currículo dos licenciandos. Com base no que disseram os 

licenciandos, percebemos que apesar de alguns deles entenderem por necessário uma 

disciplina obrigatória sobre currículo, nós não consideramos esta necessidade, visto que, 

houve sujeitos que não cursaram a disciplina optativa Currículo, mas possuem uma 

bagagem de conhecimentos sobre a temática, que provavelmente foi adquirida ao longo 

da formação. Isso indica que a matriz curricular obrigatória do curso tem sido capaz de 

suprir as necessidades relativas a esta questão. 

Quanto à existência da disciplina Currículo como optativa, compreendemos que 

essa é uma possibilidade para aqueles indivíduos que por algum motivo não 

conseguiram adquirir, ao longo do curso, os primeiros passos para a compreensão do 

vasto campo do currículo. Consideramos que um avanço para essa questão seria a 

disponibilidade dessa disciplina por professores do Ensino de Química. 

 Diante do que foi analisado nas falas dos licenciandos, percebemos que não só a 

disciplina de Estágio Supervisionado em Química I tem tratado do currículo. Foram 

citados os estágios de modo geral, que totalizam quatro disciplinas, como também as 

disciplinas Organização do Trabalho Pedagógico e Avaliação da Aprendizagem. Mesmo 

com a ressalva dos licenciandos de que essa aprendizagem aconteceu de forma indireta, 

ou seja, o aluno sem auxílio do professor buscou relacionar o conteúdo ensinado com as 

questões curriculares. Essas disciplinas têm contribuído para que “uma semente sobre 

currículo seja plantada” nesses licenciandos. Estes não citaram nenhuma disciplina de 

conteúdo específico, mas em nosso entendimento, isso não significa que elas não 

estejam contribuindo neste aspecto da formação destes professores. 

A participação em IC, cursar disciplinas em Programa de Pós-Graduação e 

eventos na área de currículo não foram vivenciadas por todos os formandos. 

Percebemos por parte daqueles sujeitos que participaram dessas atividades, que suas 

compreensões de currículo se centralizam para o entendimento de currículo como 

construção. Por isso, consideramos que a participação nessas atividades deve ser 

incentivada por sanar lacunas que porventura a formação de professores tenha deixado, 

não só quanto a temática do currículo, mas nos demais conhecimentos da formação 

profissional. Deste modo, consideramos que as AACC é um espaço que tem 

contribuído significativamente para a compreensão do currículo como uma construção. 

É importante que as AACC sejam valorizadas para que o licenciando possa, de forma 
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autônoma, optar por atividades de sua área de interesse, construindo sua identidade 

profissional. 

Diante da diversidade de aspectos relacionados à aprendizagem sobre currículo 

mencionados pelos formandos, entendemos que o CLQ tem possibilitado ao licenciando 

uma quantidade expressiva de situações que lhe favorecem a compreensão da temática. 

Desta forma, acreditamos que a maioria dos formandos tem um conhecimento 

considerável sobre currículo. Ou seja, poucos demonstraram compreensões de currículo 

que destoaram do que esperamos que seja base para a construção curricular para a 

educação básica. Para estes indivíduos, uma possibilidade é que a formação de 

professores não foi capaz de romper com as crenças construídas durante de sua história 

de vida, ou que os mesmos não se empenharam em contribuir com o caráter subjetivo 

de sua formação. (MARCELO GARCIA, 1999). Em geral, os alunos veem a 

aprendizagem incluindo a sua própria, como um ato passivo. Isso resulta em uma visão 

de ensino que coloca sobre o professor uma responsabilidade que deveria ser assumida 

pelos próprios alunos (WARTHA; GRAMACHO, 2010, p. 126). 

Considerando que essa pesquisa se justificou pelo fato de pesquisas anteriores 

apontarem que a falta de um maior entendimento do que vem a ser currículo por parte 

dos licenciandos poderia ser reflexo da falta de discussões de como selecionar os 

conteúdos durante a formação inicial de professores. Essa pesquisa implica em inferir 

que o CLQ da UESC está dando conta de permitir esse entendimento aos licenciandos. 

Uma possibilidade é que as mudanças curriculares realizadas no curso sejam 

responsabilizadas pela nova postura dos licenciandos. Apesar disso, recomendamos que 

não se perca o olhar atento para este currículo, para que sempre sejam realizados 

aperfeiçoamentos na formação dos professores de Química formados na UESC.  

Existe a necessidade de uma maior apropriação aos aspectos investigados nesta 

pesquisa. Como possibilidades de fontes de dados estão os planos de aula, entrevistas 

com os formadores de professor e até mesmo a observação das aulas. Esses elementos 

poderão nos fornecer mais indícios que nos permitam avaliar a complexidade que 

envolve essa pesquisa. Assim, assumimos como perspectivas futuras continuar 

investigando o currículo do CLQ da UESC a partir dos elementos citados, para garantir 

maior apropriação quanto à temática. 
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APÊNDICE A – Quadro 1 

 

Quadro 1: Revistas em que foi realizada a busca na revisão 

A revista Química Nova não fazia parte do Qualis de Ensino 2013. Em relação ao Qualis Ensino 2015, 

das revistas que contribuíram com a revisão, as revistas Ciência & Educação, Alexandria, Ensaio e 

Química Nova na Escola, permanecem nos mesmos qualis de 2013. A revista Química Nova passou a 

fazer parte do Qualis de Ensino com classificação B4. As revistas Contexto e Educação e REEC.  Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias não foram identificadas. Fonte: Dados da pesquisa.

 Extrato Qualis 

de Ensino 2013 

Periódico Trabalhos relacionados ao 

currículo da formação de 

professores de química 

1 A1 Ciência e Educação 1 

2 A2 Anais da Academia 

Brasileira de Ciências 

0 

3 A2 Ensaio 2 

4 A2 Investigação em Ensino 

de Ciências  

0 

5 A2 Revista Brasileira de 

Pesquisa em Ensino de 

Ciências 

0 

6 A2 REEC.  Revista 

Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias 

1 

7 B1 Alexandria 2 

8 B1 Ciência e ensino 0 

9 B1 Ciência em tela 0 

10 B1 ComCiência  0 

11 B1 Contexto e Educação 1  

12 B1 Currículo sem fronteira 0 

13 B1 Educação nas ciências 0 

14 B1 Experiências no Ensino de 

Ciências 

0 

15 B1 Química Nova na Escola 6 

16 B1 Revista Brasileira de 

Ensino de Ciências e 

Tecnologia 

0 

17 B1 Revista Brasileira de 

Ensino de Química 

0 

18 B1 Revista Ciências da 

Educação 

0 

19  Sessão “Educação” da 

revista Química Nova* 

4 

TOTAL 17 
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APÊNDICE B – Quadro 2 

 

Quadro 2: Dissertações e teses sobre o currículo da formação inicial de 

professores de Química identificadas no portal da CAPES 
Instituição Autor Ano D/T* Título 

UnB Programa de Pós-

Graduação em Educação  

Carmen Silvia da Silva 

Sá 

2012 T Currículo ativo e a constituição 

das identidades profissionais em 

um curso de Licenciatura em 

Química 

UFRGS Programa de Pós-

Graduação em Química 

Camila Greff Passos 2012 T O currículo de Licenciatura em 

Química da UFRGS: conquistas 

e desafios frente à reformulação 

curricular e 2005 

UFS Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática 

João Paulo Mendonça 

Lima 

2011 D Formação do professor 

reflexivo/pesquisador em um 

curso de Licenciatura em 

Química do nordeste brasileiro: 

limites e possibilidades 

UFMT Programa de Pós-

Graduação em Educação 

Fabiula Torres da 

Costa 

2012 D Políticas curriculares para 

formação de professores de 

química: a prática como 

componente curricular em 

questão 

*D: Dissertação; T: Tese 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE C – Quadro 3 

Quadro 3: Distribuição das disciplinas do CLQ por semestre com suas respectivas 

cargas, após modificação curricular de 2009. (Fonte: dados da pesquisa). 

(continua) 

 

SEMES- 

TRE 

 

DISCIPLINA 

 

Núcleo 

 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

DE 

CRÉDI-

TOS 

T P E Total  

 

 

 

 

I 

Geometria Aplicada à Química NM 60 00 00 60 4 

Química Geral I NQ 90 00 00 90 6 

Instrumentação e Segurança de 

Laboratório 

NQ 30 30 00 60 3 

Filosofia e Educação NE 45 00 15 60 4 

Informática Aplicada à Formação do 

Professor 

NC 00 30 15 45 2 

O professor e o Ensino de Química NE 30 00 00 30 2 

TOTAL  180 60 105 345 21 

 

 

II 

Metodologia de Pesquisa  NC 45 00 00 45 3 

Química Geral II NQ 60 30 00 90 5 

Química Inorgânica Fundamental NQ 75 30 00 105 6 

Educação e Sociedade NE 60 00 00 60 4 

Cálculo Diferencial e Integral I NM 60 00 00 60 4 

TOTAL  255 60 60 375 23 

 

 

III 

Psicologia e Educação NE 60 00 00 60 4 

Química Orgânica I NQ 75 30 00 105 6 

Química Inorgânica Descritiva NQ 75 30 00 105 6 

Física I para Química NF 45 30 00 75 4 

Cálculo Integral e Diferencial II NM 60 00 00 60 4 

TOTAL  255 90 60 405 24 

 

 

 

IV 

Estatística Aplicada à Química NM 45 00 00 45 3 

Química Orgânica II NQ 60 30 00 90 5 

Química Analítica Qualitativa NQ 60 30 00 90 5 

Física II para Química NF 45 30 00 75 4 

Organização do Trabalho Pedagógico NE 60 00 00 60 4 

História da Química NQ 60 00 00 60 4 

TOTAL  240 90 60 390 23 
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Quadro 3: Distribuição das disciplinas do CLQ por semestre com suas respectivas 

cargas, após modificação curricular de 2009. (Fonte: dados da pesquisa). 

(conclusão) 

 

SEMES- 

TRE 

 

DISCIPLINA 

 

Núcleo 

 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

DE 

CRÉDI-

TOS 

T P E Total  

 

 

 

 

V 

Físico-Química I NQ 75 30 00 105 6 

Política e Legislação da Educação NE 60 00 00 60 4 

Química Analítica Quantitativa NQ 75 30 00 105 6 

Estágio Supervisionado em Química I NE 00 00 90 90 2 

Metodologia e Instrumentação para o 

Ensino de Química 

NE 30 30 00 60 3 

TOTAL  180 90 60 420 21 

 

 

 

VI 

Físico-Química II NQ 60 30 00 90 6 

Bioquímica NC 60 00 00 60 4 

Avaliação da Aprendizagem NE 60 00 00 60 4 

Estágio Supervisionado em Química II NE 30 00  30 60 2 

Metodologia de Pesquisa em Ensino de 

Química  

NE 60 00 00 60 4 

TOTAL  210 30 45 375 20 

 

 

 

 

VII 

Análise Orgânica NQ 30 30 00 60 3 

Complementar Optativa NC 60 00 00 60 3 

Química Ambiental NQ 45 00 15 60 4 

Estágio Supervisionado em Química III NE 00 00 135 135 3 

Pesquisa no Ensino de Química I NE 30 30 00 60 3 

TOTAL  165 60 15 375 16 

 

 

 

VIII 

Mineralogia NC 45 00 00 45 3 

Complementar Optativa NC 60 00 00 60 3 

Complementar Optativa NC 60 00 00 60 3 

Estágio Supervisionado em Química IV NE 00 00 90 90 2 

Pesquisa no Ensino de Química II NE 00 60 00 60 2 

Língua Brasileira de Sinais NC 30 30 00 60 3 

TOTAL  165 60 00 315 13 
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APÊNDICE D – Questionário 

 

Influências da formação de professores na concepção de currículo de formandos 

em Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

Nome do Participante:____________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

 

Questionário  

 

1 Você tem outra formação pedagógica além do curso de Licenciatura em Química da 

UESC? 

○Sim     ○Não 

Qual? 

______________________________________________________________________ 

 

2 Você já lecionou ou leciona em alguma escola da Educação Básica?  

○ Sim     ○ Não 

Caso positivo: 

○Particular    ○Pública 

Há/durante quanto tempo? ________________________________________________ 

 

3 O que você entende por currículo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 
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4 Você discutiu sobre currículo em algum momento do seu curso? 

○ Sim   ○ Não 

5 Os espaços de discussão sobre currículo, na Licenciatura em Química da UESC, são 

suficientes à sua formação de professor?  

○ Sim   ○ Não 

7 Você cursou a disciplina optativa Currículo? 

○ Sim   ○ Não  

8 Você acha necessário a implementação de mais espaços oude espaços voltados a 

discussão curricular no curso de Licenciatura em Química da UESC? 

○ Sim   ○ Não 

9 Você se considera apto a construir currículos para o Ensino Médio? 

○ Sim   ○ Não 

10 Você acha que o Livro didático é o principal instrumento utilizado pelo professor na 

construção curricular? 

○ Sim   ○ Não 

 

11 Você acredita que a sua formação está lhe proporcionando uma base de 

conhecimentos que lhe subsidie na construção de currículos para a Educação Básica? 

Comente. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Indman Ruana Lima Queiroz 

Pesquisadora responsável 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 

Contatos Fone: (73) 8818-2426 E-mail: indmam_ruana@hotmail.com 
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Apêndice E - Roteiro para Entrevista 

 

Influências da formação de professores na concepção de currículo de formandos 

em Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

1º Bloco: Concepção sobre currículo 

• O que você entende por currículo? 

• Quais momentos de sua vida lhe permitiram conceber essa concepção? 

 

2º Bloco: Formação de Professor 

• Quais as influências que o curso de Licenciatura em Química tem sobre essa 

concepção? 

• Você se recorda de algum momento do curso de Licenciatura em Química (disciplina, 

atividade extracurricular, etc.) em que foi discutido sobre Currículo? Caso sua resposta 

seja positiva, descreva a situação. 

 

3º Bloco: Construção curricular 

• Quais pontos devem ser considerados no momento de selecionar os conteúdos que 

serão ensinados na escola? 
• Selecionados os conteúdos, existe relevância em definir a sequência em que esses 

conteúdos serão ensinados e aprendidos? 

•Como a falta de preparo do professor em construir um currículo pode influenciar a 

qualidade da educação? 
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Apêndice F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Pesquisas realizadas nos últimos anos apontam dificuldades, por parte de 

professores da Educação Básica, na construção de seus respectivos currículos. Estes 

resultados indicam ainda, que estas dificuldades podem ser fruto da falta de discussões 

curriculares na Formação de Professores. Vale ressaltar que, alguns destes estudos 

foram realizados com professores que lecionam na Região Sul da Bahia, que tem como 

polo de formação a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), pois esta é a única 

universidade pública localizada nesta região. Neste contexto, torna-se importante 

investigar a seguinte situação: A Formação de Professores de Química da UESC está 

subsidiando os professores na construção curricular de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais vigentes? 

Por este motivo, você formando do curso de Licenciatura em Química da UESC, 

está sendo convidado a participar voluntariamente da pesquisa “Influências da 

formação de professores na concepção de currículo de formandos em Licenciatura em 

Química da Universidade Estadual de Santa Cruz” que tem por objetivo Investigar 

como a formação de professores influência na concepção e construção de currículo dos 

discentes que estejam concluindo o curso de graduação em licenciatura em Química da 

UESC.  

Para isso, pretendemos realizar uma análise do Projeto Acadêmico Curricular do 

curso e aplicar um questionário com os formandos 2014.2 do curso de Licenciatura em 

Química da UESC. Após uma análise das respostas do questionário, você poderá ainda, 

ser escolhido para participar de uma entrevista gravada em áudio. A pesquisa em 

questão tem possibilidade de lhe trazer alguns riscos, tais como constrangimento ou 

desconforto por lhe solicitar que expresse escrita e oralmente questões particulares de 

sua formação. Contudo, faremos o máximo para lhe proporcionar o conforto necessário, 

num local reservado e individualizado, sendo que nenhuma das respostas será de caráter 

obrigatório. Se de qualquer forma você se sentir constrangido, a pesquisa poderá ser 

interrompida, adiada e remarcada para uma data futura, em quaisquer das etapas, caso 

seja do seu consentimento.  

Os resultados desta pesquisa, contribuirão na compreensão de como a Formação 

de Professores influencia os futuros professores de Química a conceber e construir o 

currículo, já que isto está estreitamente relacionado a avaliação da qualidade do 

processo de formação de professores e o aperfeiçoamento deste processo. Desta forma, 

os participantes serão diretamente beneficiados através do acesso às informações que 

serão sistematizadas a partir do trabalho de pesquisa, bem como toda comunidade 

acadêmica do curso em questão, este benefício também se estende às pessoas que tem 

interesse em estudar essa área.  

Entregaremos a você uma cópia deste termo para que possa sanar dúvidas 

futuras quanto ao conteúdo nele contido. Se por ventura você desejar pedir algum 

esclarecimento sobre qualquer tópico ou até mesmo desistir de participar da pesquisa 

em qualquer momento, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, seu 

orientador ou mesmo com o Conselho de Ética em Pesquisa pelos telefones e endereços 

listados ao final deste termo, sem que isto o leve a qualquer penalidade. Caso desista, 
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entrar em contato com um dos pesquisadores e este termo será devolvido, bem como 

todas as informações dadas serão destruídas. 

Informo também, que a pesquisadora se responsabiliza tanto pela privacidade 

dos sujeitos quanto pelos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados 

fornecidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, sendo a pesquisadora a 

responsável pela movimentação do material e pelo armazenamento do mesmo por 5 

anos, após esse período o material será deletado e/ou incinerado. 

Quaisquer despesas que você adquirir por conta desta pesquisa serão cobertas. A 

pesquisa possui caráter anônimo e é compromisso do pesquisador manter em sigilo 

todos os dados pessoais confidenciais, bem como de indenizá-lo (a) se sofrer algum 

prejuízo físico ou moral por causa do mesmo. 

 

Indman Ruana Lima Queiroz 

Pesquisadora responsável 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 

Contatos Fone: (73) 8818-2426 E-mail: indmam_ruana@hotmail.com 

 

Elisa Prestes Massena 

Pesquisadora 

Professora Doutora do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas/UESC 

Contatos Fone: (73) 3680-5559 (73) 8141-9029 E-mail: elisapmassena@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC  

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: 

Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia 

Contatos Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00h e de 13:30 às 

16:00h 

 

Eu, _____________________________________________________________ 

RG nº____________________, li as informações contidas no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa “Influências da formação de 

professores na concepção e construção de currículo de futuros professores de Química 

da Educação Básica”, estando devidamente informado (a) dos procedimentos que serão 

utilizados, assim como os riscos e benefícios, concordando, dessa forma, em participar 

da pesquisa. Foi assegurada a retirada do meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda, que recebi uma cópia desse Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

______________ , ____ de ______________ de 2014 

________________________________________________ 

Assinatura do participante 

mailto:cep_uesc@uesc.br

