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RESUMO:
O presente artigo, apresenta discussões sobre as políticas públicas para a formação inicial e continuada de professores
de ciências. Em especial, nesse texto, centraremos as reflexões no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM). A partir de uma análise bibliográfica, dos documentos oficiais e de textos
disponíveis na internet, sobre a formação de professores de ciências e políticas públicas com base que regem essa
formação. O trabalho em questão foi desenvolvido tendo como propósito a discussão da disciplina de Didática e
Metodologia para Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática (PPGEcima) da Universidade Federal de Sergipe.
Palavras-Chaves: Políticas Públicas, Formação de Professores de Ciências, PIBID, PARFOR e PNEM.
Abstract
The present article presents discussions about the Public Policy For an initial and continuing training of science teachers.
In particular, this text, will focus as no Reflections Institutional Program Initiation Grant to Teaching (IPIGT), National Plan
for Training Basic Education Teachers (NPTBT) and National Pact hair high school Strengthening (NPHSS). From a
Bibliographical Analysis of Official Documents and texts available on the Internet, On the Teacher Training Science and
Public Policy based to que Regem THAT Training. Work At issue was Developed Purpose tendon As one DISCUSSION
discipline of Curriculum and Methodology paragraph Teaching of Science and Mathematics Graduate Program in
Science and Mathematics Teaching (PPGEcima) of the Federal University of Sergipe.
Key-words: Public Policy, Sciences Teacher Training, IPIGT, NPTBT e NPHSS.
 

INTRODUÇÃO
 
            Discutir acerca da problemática da formação de professores é de suma importância para que sejam feitas
reflexões sobre a prática docente, deste modo essa reflexão deve perpassar, em alguns momentos, sobre as políticas
de formação do professor.
            O ensino de ciências enfrenta hoje uma séria crise em seus paradigmas em decorrência da forma como este é
apresentado nas escolas para nossos alunos. O mesmo é dotado de uma acentuada distância entre as necessidades de
formação do indivíduo que se deseja atualmente e a realidade vivenciada nas escolas que continuam formando jovens
pouco participativos nas decisões sociais. Isso pode ser visto com mais ênfase nas palavras de Roseira (2004).
            Infelizmente o processo de ensino e aprendizagem das ciências ainda tem sido concebido de modo a privilegiar
as metodologias clássicas, o uso exagerado de memorizações sem contextualização, tornando a aprendizagem pouco
significativa. Vale salientar que não queremos, neste texto, colocar uma metodologia de ensino em detrimento da outra.
            Diante das situações supracitadas e a partir dos discussões fomentadas nas aulas de Didática e Metodologia do
ensino em Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGEcima)
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da Universidade Federal de Sergipe (UFS), resolvemos escrever esse artigo que será norteado pela seguinte pergunta:
Como algumas políticas públicas para a formação de professores Ciências são apresentadas atualmente na sociedade
brasileira?
            Para que a questão acima seja respondida é necessário que sejam elencados os objetivos desse trabalho.
Objetivo geral: Conceituar políticas públicas para a formação de professores de Ciências na sociedade brasileira.
Objetivos específicos: i) Conceituar políticas públicas, ii) apresentar as políticas públicas, que serão trabalhadas nesse
artigo, para professores de ciências, iii) discutir as relações entre as políticas públicas e a formação de professores.
            No que tange os aspectos metodológicos dessa pesquisa é importante frisar que a mesma consiste em um
trabalho bibliográfico a partir da discussões sobre os documentos oficiais sobre as políticas públicas de formação dos
professores de ciências. Além disso fazemos o uso, também, de livros e a artigos que versam sobre essa temática
através de sites de pesquisa como o google, por exemplo.
 
UM POUCO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS
 
As políticas públicas educacionais, conforme podem ser vistas nos textos de Silva (2013), Santos (2012) e Brasil (1988),
visam inserir no contexto educacional as pessoas que habitam as camadas sociais que, até então, encontram-se as
margens dos processos educativos.
Neste sentindo (supracitado) as políticas públicas educacionais brasileiras vão estar presentes nos diversos níveis de
ensino, desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação, tendo, em alguns momentos, o professor como
agente central do desenvolvimento das atividades e, em outros momentos, os alunos.
Vieira (2007) discute as políticas públicas educacionais a partir de um passeio histórico sobre as constituições
brasileiras, apontando os principais elementos que caracterizou cada constituição. Desse modo, corroborando com as
palavras da autora citada acima, destacamos nesse texto a constituição de 1988, em especial os artigos I e VI que,
dentre outras coisas, garantem a gratuidade ao ensino público e destaca a carreira para o magistério público.
Essencialmente, as políticas públicas educacionais servem para direcionar os rumos que devemos seguir no que tange
os aspectos educativos, uma vez que, as mesmas são regidas através de decretos e constituições da lei respeitando as
peculiaridades de cada país.
Os objetivos, conteúdos e estratégias do ensino de ciências não promovem os requisitos necessários para a formação
do indivíduo participativo e crítico no uso do conhecimento cientifico. Santos(1996) e Mortimer (2000), defendem e
apontam para a necessidade de formação de um cidadão crítico, no que tange os aspectos científicos, na sociedade
contemporânea.
            Neste contexto, se faz necessário repensar o ensino de ciências em seus vários aspectos através de algumas
questões que devem ser elencadas, Carvalho e Gil-Pérez (2011), por exemplo, propõe reflexões para que o ensino de
Ciências comporte-se de forma mais significativa, distanciando, portanto dos modelos clássicos que priorizam a
repetição e a memorização, estabelecendo, portanto o distanciamento da realidade.
            Além das questões elencadas, uma das causas mais importantes para a crise de paradigmas do ensino de
ciências refere-se a formação inicial e continuada inadequada de professores,  que se dá através de cursos que, na
maioria das vezes são regidos pelas políticas públicas,  que não oferecem as condições para a instrumentalização de
uma prática docente adequada tanto em termos de “conhecimento especifico como de conhecimento pedagógico”,
conforme pode ser reforçado nas palavras de Cunha e Krasilchik (2000. p. 1)
            Infelizmente a formação do professor de ciências não vem sendo entendida como uma ação continua, como um
processo de constante desenvolvimento que acontece por toda a vida profissional do mesmo e sim como momentos
estanques que se resumem a encontros e cursos de formação que priorizam o suprimento das lacunas dos cursos de
formação inicial.
Ao terminar os cursos de graduação os professores, normalmente, vão para a sala de aula com algumas ideias
preconcebidas de que basta saber o conteúdo e aplicar algumas técnicas pedagógicas que estão preparados para o
exercício da profissão, conforme afirmam Carvalho e Gil-Pérez (2011). Ainda de acordo com os autores citados
anteriormente e com base nas palavras de Veiga (2007), para ser professor é necessário romper com a visão simplista
do processo educativo e a atividade docente deve ser vista pelo professor como uma atividade laborioso,
desconsiderando, portanto, a falsa ideia preconcebida pelos docentes em início de carreira de que ensinar é apenas
trabalhar com os conteúdos específicos de cada disciplina.
Nessa perspectiva, segundo Garrido e Carvalho (1995) citado por Cunha e Krasilchik (2000, p. 1), os cursos de
formação de professores, “tanto aqueles destinados a sua preparação quanto aqueles voltados para a sua atualização”,
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vêm sendo considerados insatisfatórios e portanto, requer uma urgente reformulação em seus objetivos e estrutura
curricular, principalmente no tange aos programas de formação continuada desses professores.
A formação continuada do professor, nos últimos tempos, passou a ser tema prioritário nas pesquisas em educação
envolvendo o ensino de ciências, Soares (2007) citado por Bonzanini e Bastos(2009). Essas pesquisas põe em foco a
necessidade de considerar a formação docente como processo inicial e continuado que deve dar respostas aos desafios
do cotidiano e do avanço tecnológico Bonzanini e Bastos (2009).
Para Azevedo, (2003, p.23 apud DIAS 2012) “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos
os impactos de suas ações e de suas omissões”. As políticas públicas voltadas para a educação dessa forma, dizem
respeito sobre tudo que é feito pelo governo em termos de educação escolar, isto é, são as decisões do governo que
vão definir no ambiente escolar enquanto local de ensino e aprendizagem o que será realizado.
Diante do que fora apresentando acima, no estado brasileiro, diversas políticas públicas de formação docente são
desenvolvidas com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem de ciências e das demais disciplinas no
cenário educativo do Brasil. Dentre as políticas públicas educacionais destacaremos para esse trabalho as seguintes:
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNEM) e Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).
Vale salientar que ao nos referirmos as políticas públicas educacionais neste artigo, estamos fazendo alusão ao que
fora citado no parágrafo anterior. A seguir discutiremos sobre as cada umas das políticas públicas citadas
anteriormente.
Antes, porém, de adentrarmos as discussões sobre as políticas públicas que iremos discutir neste trabalho, vale
salientar que a constituição brasileira desde a implementação da lei 9394/96 (BRASIL, 1996) já assegura e sinaliza a
formação continuada de professores como um direito dessa classe trabalhista.
 
 
CONHECENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS RELAÇÕES COM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS
 
PIBID
As políticas públicas brasileiras para a formação de professores estão instituídas desde o cursos de formação inicial até
o nível de pós graduação, conforme já fora dito no tópico anterior desse texto. O PIBID, por exemplo é uma política
pública destinada a futuros professores com o intuito de aproximar o docente em formação do seu local de trabalho.
Vale salientar que a política pública do PIBID não foi desenvolvido única e exclusivamente com o intuito de contemplar
os licenciandos dos cursos de Ciências. O PIBID é um programa que visa inserir o estudante de licenciatura das
diversas disciplinas no contexto escolar e, consequentemente o licenciando na área de Ciências.
Nos anos 2000, ainda no governo do então presidente Lula, o programa denominado de Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID), surgiu inicialmente contemplando um número não significativo de licenciandos de
universidades federais, mas, rapidamente, se expandiu pelas universidades estudais e algumas instituições privadas.
Consequentemente, aumentaram o número de bolsistas e, portanto, as aproximações entre o ensino superior e a
educação básica.
Sartori (2011), destaca a importância do PIBID para a formação de professores de ciências enfatizando que:
os bolsistas do programa começam, ao inserir-se na escola, conhecer a sua estrutura e o seu funcionamento, neste
momento não mais como simples alunos da educação básica. Ou seja, começam perceber as relações de poder que se
estabelecem no interior da escola, bem como as influências das políticas do sistema e as interferências externas de
ordem social, política, econômica, cultural.(p.6)
 
Embora a participação no PIBID não esteja disponível para todos os futuros professores da educação básica é de suma
importância que seja destacada potencialidade de uma formação embasada nessa perspectiva, pois paralelamente aos
estudos específicos das ciências o jovem professor consegue desenvolver sua identidade profissional associada ao
contexto educativo.
 
PNEM
 
Voltado para as necessidades de formação de professores de ensino médio foi criado em 2013 o Pacto para
Fortalecimento do Ensino médio (PNEM), que foi instituído pela portaria n° 1.140 de 22/11/2013. O PNEM foi criado com
o objetivo de promover a melhoria da qualidade de ensino para os estudantes, assim como garantir a permanência
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destes na escola, pois estas apresentam-se insatisfatórias e enfadonhas diante das expectativas e velocidade de
informações ofertadas fora do ambiente escolar, segundo (BRASIL, 2013) o PNEM tem como objetivos:
 

1. Promover a melhoria da qualidade de ensino
2. Ampliar os espaços de formação de todos os profissionais envolvidos nesta etapa da educação básica
3. Desencadear um movimento de reflexão sobre as práticas curriculares que se desenvolvem nas escolas
4. Fomentar o desenvolvimento de práticas educativas efetivas com foco na formação humana integral conforme

designação das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010).
O curso está sendo apresentado em três etapas até o momento com a participação de cerca de 340 mil professores e
52 universidades distribuídas nas 27 unidades da federação. A primeira etapa do curso teve como eixo estruturante o
sujeito do ensino médio e sua formação humana integral; a segunda etapa procurou trabalhar a possibilidade de uma
nova formulação de currículo mais integrado visando a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento e a terceira
etapa visa um aprofundamento das temáticas já apresentadas nas etapas anteriores com o objetivo de redesenhar o
currículo do ensino médio e discussão das formas de evitar os processos de abandono escolar e assegurar a
universalização do ensino médio. 
Por conta do PNEM ser uma política pública ainda em desenvolvimento, não podemos concluir a relevância de suas
produções no sentido da mesma ainda é incipiente.
PARFOR
 
      Em 2009 foi sancionado o Decreto n° 6755/2009 que criou a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica (PARFOR) direcionada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). O PARFOR tem como objetivo a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério das
redes públicas da educação básica, em parceria com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
O PARFOR opera a formação continuada através das modalidades presencial e a distância. Na modalidade a distância
são ofertados cursos de aperfeiçoamento, extensão e especialização lato sensu, os primeiros com carga horaria entre
30 horas e 220 horas e o último com duração de 360 horas. A formação inicial era ofertada de três formas a saber:
1.   Primeira licenciatura - para docentes em exercício na rede pública da educação básica que não tinham formação
superior;
2.  Segunda licenciatura – para docentes em exercício na rede pública, há pelo menos três anos em área distinta da sua
formação inicial;
3.  Formação pedagógica – para docentes graduados não licenciados que se encontram em exercício na rede pública
da educação básica
            O PARFOR é uma política pública que atua diretamente com o professor em exercício, diferentemente do PIBID,
que visa trabalhar com o futuro docente. Na perspectiva do PARFOR o professor em exercício obterá a sua primeira
licenciatura, uma vez executa as atividades docentes sem possuir o curso superior, ou obterá a segunda licenciatura,
pois, em alguns momentos, o docente executa atividades de uma disciplina que não possui formação acadêmica.
            Com base nas palavras de Souza (2014, p. 633) o “Parfor pode ser enquadrado como uma política redistributiva,
pois focaliza grupos sociais específicos, envolvidos tanto de formação de professores para a educação básica na oferta
quanto na demanda por qualificação profissional de docentes que atuam na educação básica”.
 
 
 
 
CONCLUSÃO
 
            De fato este trabalho não esgota as possibilidades de discussão sobre essa temática, pelo contrário aguça para
que mais pesquisas sejam elaboradas com relação a este tema
            Algumas questões de pesquisa podem ser levantadas para que sejam respondidas em pesquisas futuras, como
por exemplo: Como as políticas públicas contribuem para que haja melhorias no ensino de ciências na educação
básica? Qual o mérito das políticas públicas para o ensino de Ciências? Como as políticas públicas para formação de
professores de Ciências estão implementadas no estado de Sergipe?
            Em síntese, concluímos que, de acordo com os documentos oficias, há a vigência das políticas públicas para o
professor e, em especial, para o professor de ciências. Entretanto, não é necessário apenas a aprovação das políticas
públicas. O processo educativo deve ser visto para além das políticas.
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