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Resumo: 

Temos hoje uma infinidade de ações, em diversos espaços, com diferentes propósitos e 
características, que são denominadas de formação continuada de professores. Assim, há 
necessidade de melhor conhecer essas ações, avaliá-las e divulgar seus resultados. Com o 
propósito de colaborar com a formação de professores de Ciências da região de Jequié (BA), 
desenvolvemos um projeto denominado “Debates em Educação Científica”, o qual foi 
avaliado por meio de diferentes instrumentos. O objetivo desse trabalho é apresentar os 
resultados dessa avaliação e relacioná-los com as discussões atuais sobre formação docente. 
Notamos que os professores anseiam por ações de formação continuada e que a pouca oferta e 
a falta de tempo são as maiores dificuldades enfrentadas. Os resultados indicam que o projeto 
atingiu seus objetivos, sendo a evasão maior desafio que se coloca para a sua continuidade.  

Palavras-chave: Educação em Ciências, Formação Docente, Novos Talentos. 

 

Resumen 

Ahora tenemos una multitud de acciones en varias áreas, con diferentes propósitos y 
características, que son conocidos como la formación continua de los docentes. Por lo tanto, 
hay una necesidad de entender mejor estas acciones, los evalúan y difundir sus resultados. 
Con el fin de colaborar con la formación de los profesores de ciencias en la región de Jequié 
(BA), desarrolló un proyecto llamado “Debates sobre la enseñanza de las ciências”, que se 
midió por diferentes instrumentos. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de 
este proceso, y relacionarlos con las discusiones actuales sobre la formación del profesorado. 
Observamos que anhelan los docentes para actividades de formación permanente y la baja 
disponibilidad de cursos y la falta de tiempo son las principales dificultades que enfrentan. 
Los resultados indican que el proyecto logró sus objetivos, y la evasión es el mayor desafío 
para la su continuidad. 

Palabras-clave: Enseñanza de las ciências, Formación de Docentes, Novos Talentos 
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1 – INTRODUÇÃO 

 A continuidade da formação docente para além da graduação é hoje uma necessidade 

inquestionável, constituindo-se, inclusive como direito profissional garantido por lei. Entre os 

diversos fatores que têm contribuído para a relevância da formação continuada na atualidade, 

destacamos: as novas configurações da sociedade da informação, da tecnologia e do 

conhecimento que exigem outras formas de conhecimentos, bem como, novas maneiras de se 

lidar com esses conhecimentos; a necessidade de atualização profissional em decorrência das 

novas concepções de ensino e aprendizagem; a necessidade de desenvolvimento profissional 

por meio da pesquisa; a urgência em romper com práticas descontextualizadas e ensino 

memorístico entre outros.  

Particularmente com relação aos professores que ministram aulas de disciplinas 

relacionadas às ciências naturais, Garcia (2011, p. 93) defende que “a formação contínua deve 

favorecer o desenvolvimento dos professores em relação aos conteúdos, aos conhecimentos 

pedagógicos, aos métodos de ensino e, ao mesmo tempo, ela deve estar voltada para 

mudanças no Ensino de Ciências”. Já Silva, Carvalho e Munford (2009, s.p.), observam que 

as pesquisas acadêmicas indicam que, “além de aprender a formar pessoas” como qualquer 

outro licenciado, aqueles que se dirigem ao ensino das ciências naturais ainda precisam 

aprender a ensinar os estudantes: “a pensar e agir como na comunidade científica”, fazendo-os 

compreender, inclusive, as influências ideológicas e socioeconômicas sobre a pesquisa 

científica; “desenvolver competências comunicativas e pensamento crítico que contribuem 

para estimular a cidadania, possibilitando aos estudantes conhecer a sociedade em que vivem 

e capacitando-os para transformá-la”, concorrer “para que os estudantes falem e escrevam a 

linguagem da ciência” e possibilitar “a enculturação acerca da cultura científica”. 

 É evidente que a formação inicial não pode dar conta de tantas exigências, de maneira 

que atualmente, mais que qualquer outro momento histórico, requer-se que os professores em 

mantenham-se em contínua formação pessoal e profissional. Além disso, o processo de 

desenvolvimento profissional exige constante reflexão sobre a prática docente. 

 Atualmente há infinidade de ações, ocorrendo em diversos espaços e tempos, com 

diferentes propósitos, denominadas de “formação continuada docente” (ANDRÉ et. al, 1999; 
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CHAPANI, 2010; GATTI, 2008; GATTI, SÁ-BARRETO; ANDRÉ, 2011). Há, portanto, 

necessidade de melhor conhecer essas ações, de avaliá-las e divulgar seus resultados 

 Com o propósito de colaborar com a formação continuada de professores de Ciências 

da região de Jequié (BA), desenvolvemos um projeto denominado “Debates em Educação 

Científica”, no contexto do Programa Novos Talentos – CAPES. O projeto compôs-se por 11 

ações que foram avaliadas pelos participantes e pela equipe executora utilizando-se diferentes 

instrumentos: questionários de diagnóstico, fichas avaliativas das ações, fichas de frequência, 

questionário final e expressões orais dos participantes durante as ações. O propósito desse 

trabalho é apresentar os resultados obtidos no processo avaliativo relacionando-os com as 

discussões atuais sobre formação continuada de professores de Ciências. 

 2 - CONTEXTUALIZANDO AS AÇÕES: O PROJETO “DEBATES EM EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA” 

O projeto “Debates em Educação Cientifica” foi desenvolvido pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, e contou com financiamento da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Pró-reitoria 

de Extensão da UESB (PROEX). Compôs–se de uma conferência e dez mesas redondas, de 

quatro horas cada, que se realizaram aos sábados, nas quais professores de escola básica, 

licenciandos, pesquisadores, docentes universitários e outros interessados tiveram a 

oportunidade de discutir tópicos relacionados à ciência e ao seu ensino. A divulgação foi feita 

por meio de impressos e pela internet. As inscrições foram espontâneas e sem custos, 

realizadas exclusivamente por email. Professores moradores de outros municípios tiveram 

suas despesas com locomoção ressarcidas. Receberam certificado de participação aqueles que 

compareceram em ao menos oito encontros.  

As ações ocorreram entre março e setembro de 2011 e buscaram discutir os seguintes 

temas: i) pesquisa e a pós-graduação em ensino de Ciências e suas implicações para a 

formação e a atuação docentes; ii) ciência e desenvolvimento científico; iii) 

transdisciplinaridade e o ensino de Ciências; iv) formação de professores de Ciências; v) 

educação científica em diferentes espaços; vi) diversidade metodológica no ensino de 

Ciências; vii) currículo; viii) as relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; ix) 

panorama do campo da pesquisa em ensino de Ciências; x) ensino de Evolução; xi) educação 

matemática.  
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Os 25 conferencistas convidados eram renomados pesquisadores da área de ensino de 

Ciências e afins, provenientes de 10 instituições de diversos estados brasileiros e uma 

universidade colombiana. A diversidade de concepções teóricas e de vivências dos 

conferencistas colaborou para que os temas fossem abordados a partir de diferentes 

perspectivas.  

Participaram 89 professores da educação básica, 32 licenciandos de 3 cursos 

(Biologia, Química e Matemática) e 9 mestrandas em Ensino de Ciências, sendo os 

participantes do município de Jequié e de 12 outros municípios da microrregião. Os 

participantes foram estimulados a contribuírem com alguma produção (artigo derivado de 

pesquisa ou relato de experiência) para a constituição de um CD-ROM.  

O principal objetivo do projeto era aprimorar a relação entre a Universidade e 

comunidade local, colaborando na formação permanente de professores. Esperava-se, assim: 

i) proporcionar atualização dos professores de escola básica de Jequié e da micro-região, por 

meio de contato com a produção recente no campo do Ensino de Ciências; ii) Incentivar o 

debate reflexivo sobre a ciência e seu ensino; iii) colaborar para uma maior integração entre a 

UESB e as escolas básicas de Jequié e região; vi) melhorar a articulação entre a UESB e 

outros centros produtores de conhecimento por meio de um contato mais estreitos entre seus 

pesquisadores. 

Justificou-se sua relevância pela necessidade colocada pela sociedade atual de se 

conhecer e refletir tanto sobre os produtos da ciência e da tecnologia, como sobre sua forma 

de produção. Nesse contexto, as instituições educativas têm grande responsabilidade na 

formação de cidadãos críticos que possam participar ativamente da sociedade tecno-centífica 

da qual fazemos parte. 

3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o propósito de obter dados para a avaliação e consequente reorientação do 

projeto em questão foram utilizados, no decorrer de sua realização, diversos instrumentos:  

a) Um questionário diagnóstico que permitiu traçar um perfil dos participantes, 

levantar as condições de trabalho e de formação, bem como, as motivações que os 

levaram a se inscreverem no projeto. O questionário de autopreenchimento foi 

entregue a todos os presentes no primeiro encontro do projeto e deveria ser respondido 
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e entregue no mesmo dia ou no encontro subsequente. Tivemos o retorno de 80 

questionários. 

b) Fichas avaliativas preenchidas pelos participantes ao final de cada encontro 

possibilitaram um retorno imediato sobre os principais pontos positivos e negativos 

notados por eles em cada ação. É bom destacar que o número de fichas devolvidas 

pelos avaliadores foi sempre menor que o número de participantes, indicando que nem 

todos se sentiram dispostos a preencher e entregar a ficha.  

c) A apuração de frequência nos deu condições de avaliar a adesão ao projeto 

d) Um questionário final respondido por todos os participantes no decorrer da última 

ação ofereceu mais subsídios para avaliarmos até que ponto os objetivos propostos 

foram atendidos. Tivemos o retorno de 25 questionários. 

e) Servimo-nos também das expressões das manifestações diretas dos participantes 

durante a realização das ações. 

Os dados levantados por esses diversos instrumentos são discutidos nesse trabalho a 

partir das seguintes perspectivas: i) motivação para participação; ii) principais aspectos 

positivos e negativos apontados pelos professores; iii) adesão; iv) consecução dos objetivos e 

v) sugestões para ações de formação continuada. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – Motivações para participação  

 A partir do questionário diagnóstico, aplicado logo no início do projeto, observamos 

que cerca de 50% dos professores participantes, embora ministrassem disciplinas relacionadas 

às ciências naturais, não possuíam formação específica para isso. Marcelo-Garcia (1999) 

indica como um dos princípios da formação de professores o fato de se constituir como um 

processo contínuo com fases claramente distintas, no entanto, nota-se que, no caso em 

questão, há uma inversão dessa lógica, uma vez que a formação continuada ocorre 

anteriormente à formação inicial. Isso acontece porque no estado da Bahia, particularmente 

nos pequenos municípios do interior, ainda é grande o número de professores que ministram 

aulas nas séries mais adiantadas no ensino fundamental sem possuírem licenciatura plena para 

as disciplinas que lecionam (BRASIL, 2010). Assim, nos parece que, além das demandas 

postas para a formação contínua dos professores, esse grupo, em particular, tinha ainda outra 
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razão para buscar por ações de formação em serviço: o fato de talvez não se sentir seguro para 

lecionar conteúdos para os quais não foi adequadamente preparado. 

 A principal motivação apontada pelos professores para se inscreverem no projeto foi a 

possibilidade de atualização e de aumento do conhecimento. Boa parte deles expressou 

também a expectativa que, por meio desses conhecimentos, pudessem aperfeiçoar sua prática. 

Aparentemente as expectativas da maioria foram atendidas, uma vez que cerca de 70% deles 

alegaram que se houver continuidade do projeto eles fariam o possível para que pudessem 

participar. Contudo, eles também demandaram por ações em áreas que foram pouco 

discutidas como: educação matemática, ensino de física e de química.  

 Convém destacar que havia entre os participantes muitos licenciandos e pós-

graduandos e é possível supor, embora os respondentes não tenham declarado, que as 

demandas acadêmicas de realização de atividades complementares podem pode tê-los 

motivado a participar do projeto. Por outro lado, as motivações declaradas foram um tanto 

homogêneas, talvez porque a maioria desses estudantes fossem também professores e suas 

expectativas com relação ao projeto estivessem mais vinculadas ao seu papel profissional. 

 Em pesquisa anterior com professores de Ciências dessa região, já havíamos notado 

que: 

além da progressão na carreira, eles indicaram como fator de motivação para 
o envolvimento nessas ações principalmente a necessidade de superar as 
deficiências relativas à formação anterior, a imprescindível atualização e a 
aprendizagem de conteúdos e procedimentos que fossem úteis em sala de 
aula (CHAPANI; ORIQUIZA DE CARVALHO, 2009, p.217). 

Dessa feita, porém, nenhum dos participantes apontou a progressão na carreira como 

fator de estímulo para participação no projeto. 

4.2 - Principais aspectos positivos e negativos apontados pelos professores 

A julgar pela avaliação que fizeram, os participantes foram contemplados em seus 

interesses, uma vez que todas as mesas foram classificadas com menções entre boa e 

excelente. A atuação dos palestrantes foi o aspecto positivo mais citado, enquanto problemas 

técnicos, como o som ruim, foram os principais aspectos negativos mencionados. Em uma 

avaliação preliminar, já havíamos notado que “convidar conferencistas com ricas experiências 

de vida e acadêmica foi uma decisão acertada, que muito contribuiu para as avaliações 
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positivas” (CRUZ; CHAPANI, 2011, p. 10). Em um trabalho escrito por uma das professoras 

participantes do projeto, encontramos a seguinte consideração:  

No decorrer dos encontros, ficou evidente que invés de trazer respostas 
prontas para as questões que permeiam a prática dos professores, 
levantavam-se problemas e se suscitavam questionamentos, para serem 
refletidos em conjunto. É sabido, que muitas dessas respostas vão sendo 
descobertas à medida que o professor começa a refletir sobre a sua prática e 
percebe que a mesma necessita de mudança (SOUZA, 2011, p.3). 

 No questionário de avaliação final, perguntados sobre a maior virtude do projeto, 

alguns professores assim se manifestaram: “incentivo aos participantes a escrever artigos, 

relatos, etc”; “a qualidade da maioria das palestras e dos palestrantes”; “proporcionar a nós, 

professores, momentos de reflexão sobre a prática”; “conhecer alguns pesquisadores 

renomados e a troca de conhecimento foi bastante significativa”; “a oportunidade de debater, 

questionar, expressar opiniões, ouvir os questionamentos e provocações”. 

4.3 - Adesão 

A despeito dos diversos indicadores que apontam para o sucesso das ações 

empreendidas, vale destacar a alta evasão entre os participantes do projeto. Esse é um aspecto 

preocupante em projetos de formação continuada de professores, uma vez que em nossas 

experiências temos visto um grande número de docentes se inscreverem para as ações, porém, 

com muitas desistências no decorrer do processo. Nesse caso específico, tivemos 207 

inscritos, sendo que apenas 128 iniciaram de fato as atividades, e desses cerca de 40% 

desistiram antes do final. Enviamos um email para todos os inscritos buscando-se saber o 

motivo da desistência, porém apenas seis nos responderam, alegando falta de tempo para a 

continuidade das ações. 

A boa avaliação do projeto é um indicativo que a evasão muito provavelmente não 

teve fatores intrínsecos como preponderantes, porém, isso é algo que precisaríamos conhecer 

melhor. Por enquanto, nos parece que o fato dos temas serem de interesse e os conferencistas 

serem renomados não são fatores motivacionais suficientemente fortes para sustentar a 

participação dos professores no projeto frente às dificuldades do dia a dia. 

Os que permaneceram, no entanto, ao responderam o questionário final, afirmaram 

que gostariam de participar de uma nova versão do projeto, caso ele tivesse continuidade no 

próximo ano.  

4.4 - Consecução dos objetivos 
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Com os dados obtidos pelas respostas ao último questionário, pudemos avaliar, a partir 

da percepção dos participantes, se os objetivos do projeto haviam sido alcançados (Quadro 1).  

Objetivo Plena-
mente 
atingido 

Parcial-
mente 
atingido 

Não foi 
atingido 

Não sei 
dizer 

Proporcionar atualização dos professores de 
escola básica de Jequié e microrregião, por meio 
do contato com a produção recente nos campos 
das Ciências e do Ensino de Ciências 

81% 11% 0,4% 7,6% 

Incentivar o debate científico sobre a ciência e seu 
ensino 

78% 22%   

Colaborar para uma maior integração entre a 
UESB e as escolas básicas de Jequié e região 

33,3% 66,3%  0,4 

Quadro 1: Consecução dos objetivos de acordo com as opiniões dos participantes. 

 Coerentemente com a boa avaliação que fizeram de cada mesa em particular, os 

participantes também julgaram positivamente o projeto como um todo. No entanto, é 

conveniente relativizarmos essa boa avaliação, pois, muitos deles, especialmente os que 

moram em municípios menores, tiveram poucas oportunidades anteriores de formação 

continuada. Pelas respostas apresentadas no questionário diagnóstico notamos que a maior 

parte deles tinha como experiência anterior cursos e seminários oferecidos pelas redes de 

ensino (especialmente a rede estadual) para implantação de políticas educativas. Assim não 

podemos descartar a possibilidade de que eles tenham considerado positivo o mero fato de ter 

participado do projeto e terem oportunidades de discutirem pontos pouco frequentes nas ações 

formativas que costumam se envolver. 

 De toda a sorte a ampla maioria entendeu que o projeto proporcionou atualização dos 

professores e incentivou o debate a cerca da ciência e do ensino de Ciências. No entanto, na 

opinião deles, isso pouco colaborou para uma maior integração entre a UESB e as escolas de 

educação básica de Jequié e região.  

4.5 – Sugestões  

 Os participantes apresentaram sugestões que nos auxiliarão na realização do projeto 

em 2012. É bom notar que essas manifestações são também indícios dos interesses e 

motivações dos professores para participação em ações de formação continuada em geral. 

Agrupamos no Quadro 2 as sugestões apresentadas pelos participantes:  
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Para superação de problemas decorrentes 
da própria ação 

- ampliar a divulgação 
- superar problemas técnicos (som ruim, atrasos) 

Para melhorar a oferta de ações de 
formação continuada 

- ampliar o número de mesas 
- diversificar as temáticas 
- convidar pessoas de outras áreas 

Para adequar às necessidades de ordem 
funcional 

- aumentar a carga horária (estímulo à progressão 
na carreira)  
- realizar ações à distância 

Para melhorar o nível de participação de 
professores de escola básica 

- exigir maior compromisso dos participantes, 
- proporcionar momentos de protagonismo dos 
professores (relatos de experiências, 
apresentação de trabalhos, destinar mais tempo 
ás discussões) 

Quadro 2: sugestões apresentadas pelos participantes do projeto “Debates em educação 
científica” para superação das deficiências apontadas pelos mesmos.  
 
 Interessante que uma das sugestões apresentadas tenha sido que se aumentasse a carga 

horária do projeto a fim de que ele pudesse ser considerado para progressão na carreira, 

indicando que, de fato, essa não foi uma das motivações para a inscrição e permanência no 

projeto em questão. 

 Alguns também sugeriram que o projeto deveria ampliar as possibilidades de 

participação dos professores nas discussões, corroborando as discussões atuais 

(CARRASCOSA, 1996; CHAPANI, 2010; GARCIA, 2011; GATTI, 2008) que apontam para 

uma nova concepção de formação continuada, na qual os professores deixem de ser meros 

expectadores e assumam uma postura mais ativa e questionadora. Essa análise, no entanto, 

apenas ressalta a natureza contraditória das práticas sociais, uma vez que essa sugestão 

amparou-se no diagnóstico realizado pelos próprios respondentes de que os professores 

tiveram, em geral, uma participação pouco ativa, conforme indicaram alguns no questionário 

final, referente ao tópico destinado à avaliação da participação do público: “senti falta de mais 

contribuições de professores do município”; “o público que participou foi sempre o mesmo, 

não acho que seja problema da equipe executora ou o tempo, mas ‘vergonha’ de alguns 

professores”; “acho que o público poderia ter participado mais”; “pode-se exigir mais 

responsabilidade dos participantes do curso, para que sejam mais compromissados”.   

 
     
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Os professores participantes do projeto aqui avaliado moram e trabalham em pequenos 

municípios no interior da Bahia. A despeito dessa particularidade, os resultados desse trabalho 

corroboram outros estudos que indicam o interesse de professores em ações de formação 

contínua (uma vez que consideram imprescindível buscar meios de desenvolvimento 

profissional com vistas à melhoria da prática pedagógica) e que demonstram as dificuldades 

que se colocam para a efetivação desse direito do professor, especialmente no que diz respeito 

à falta de tempo para o engajamento nessas ações. Por outro lado, muitos dos participantes 

desse projeto, que se pretendia como uma ação de formação continuada, não tiveram uma 

formação inicial específica para o ensino de ciências naturais, o que coloca em questão a 

organização lógica do processo formativo.   

 Os participantes apreciaram a oportunidade de dialogar com renomados pesquisadores 

da área, embora considerem que precisariam ter mais espaço para se colocarem como 

protagonista do evento, participando mais ativamente dos debates,  e não apenas como 

ouvintes.  

A partir dos dados obtidos pelos diversos instrumentos utilizados, consideramos que o 

projeto “Debates em Educação Científica” atingiu os objetivos propostos, possibilitando 

espaço de debate, de construção de novos conhecimentos, sendo, no entanto, a evasão, um 

grande desafio que se coloca para a sua continuidade em 2012.  
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