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RESUMO

As mudanças que a educação brasileira vem apresentando nos últimos tempos trazem consigo a necessidade de
modificações no padrão de formação dos docentes que atuarão na educação básica, fato este, que deve ser
observado pelas instituições de ensino superior que se destinam ao trabalho com as licenciaturas. O projeto
pedagógico do curso de Ciências Biológicas deve estar pautado nas diretrizes nacionais para a formação de
professores. Este trabalho teve por objetivo verificar a existência desta observância nos projetos pedagógicos dos
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das Universidades públicas do estado de Alagoas – UFAL e UNEAL, de
modo a ser possível traçar um perfil comparativo destes cursos, o que nos possibilitou o estabelecimento de
algumas considerações.
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Abstract

The changes that the Brazilian education has shown in recent times bring with them the need for changes in the
standard of training of teachers who will work in basic education, a fact that must be observed by the higher
education institutions that are designed to work with degrees. The pedagogical project of the Biological Sciences
course must be founded on national guidelines for the training of teachers. This study aimed to verify the existence
of this observance in pedagogical projects of undergraduate courses in Biological Sciences from public universities in
the state of Alagoas - UFAL and UNEAL in order to be possible to draw a comparative listing of these courses, which
enabled us to establish some consideration.

Keywords: Degree. Biological Sciences. Teacher education.

1 Introdução

A Biologia possibilita a compreensão de que a vida se organizou através do tempo, como resultado dos processos
evolutivos, que culminaram em uma diversidade de organismos, sobre os quais continuam atuando as pressões
seletivas. As diferentes formas de vida, entre as quais se incluem os seres humanos, não estão isoladas. Elas
constituem sistemas complexos com importantes relações de interdependência. A compreensão dessas interações
depende do conhecimento das condições físicas do meio e de como vivem e funcionam as diferentes espécies. Como
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uma dessas espécies, seres humanos também pertencem ao universo de análise da Biologia. Por isso, diante desse
enfoque, as Ciências Biológicas não estão separadas dos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais (UNIFAL,
2007).

O ensino de Ciências Naturais, relativamente recente na escola fundamental, tem sido praticado de acordo com
diferentes propostas educacionais, que se sucedem ao longo das décadas como elaborações teóricas e que, de
diversas maneiras, se expressam nas salas de aula. Muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão
de informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático e sua transcrição na lousa; outras já incorporam
avanços, produzidos nas últimas décadas, sobre o processo de ensino e aprendizagem em geral e sobre o ensino de
Ciências em particular (PCN’s, 1997).

Á estas mudanças necessárias à prática docente, foi incorporado um aparato legal que subsidia a formação dos
futuros professores de Ensino de Ciências Naturais e Biologias dentre as quais destacamos: a Lei nº 9.394/1996 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); os requisitos da formação do Biólogo (Resolução CNE/CES 07 de
2002) e do professor de Biologia do Ensino Médio e professor de Ciências do Ensino Fundamental, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, bem como, as
recomendações do MEC para os Cursos de Licenciatura, conforme o Art. 62 da LDBEN e as Resoluções CNE/CP 1 e 2
de 2002.

Apesar da existência de todo este aparato legal as Licenciaturas enfrentam grandes dificuldades em estabelecer
uma identidade própria, visto que, ainda confundem-se com o Bacharelado ou ingressam no pedagogismo.

Diante deste fato, buscamos verificar qual a situação dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas das
Universidades públicas do Estado de Alagoas neste contexto, por meio da realização de uma análise dos projetos
pedagógicos destas instituições, deste modo, foi possível traçar um perfil dos cursos oferecidos por estas
instituições, ressaltando as principais dificuldades a serem superadas pelas mesmas, promovendo assim a qualidade
da formação docente.

2 METODOLOGIA

Em fidelidade ao termo método de origem grega e que significa caminho, e tendo em vista a expressão
procedimentos metodológicos, optamos pela realização de um trabalho de análise de documentos baseado em
fontes diversas e referenciais teóricos vários. A obtenção dos dados aqui ensejados consiste no que Marconi &
Lakatos (2010, p. 157) conceituam como pesquisa documental, ou seja, pesquisa na qual a fonte de dados está
restrita a documentos, sendo estes sua fonte primária.

No primeiro momento traçamos um relato histórico do surgimento da Licenciatura em Ciências Biológicas no Brasil,
seguido de uma apresentação da Legislação que norteia esta formação.

Na terceira seção realizamos uma análise comparativa dos dois projetos entre si, bem como, destes com a
legislação vigente. Na última seção apresentamos algumas considerações sobre o trabalho e outros
questionamentos que surgiram ao longo da realização deste trabalho que consideramos pertinente destacar.

3 HISTÓRICO DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO BRASIL

A história do ensino de biologia no Brasil está ligada, por um lado, à tradição jesuítica e, por outro, à influência
portuguesa. Nesse sentido, a chegada de Domenico Agostino Vandelli em Portugal em 1764, proveniente de Pádua,
constitui marco decisivo. Especialmente contratado pelo Marquês de Pombal para participar de ampla reforma
educacional que se seguiria logo após a expulsão dos jesuítas, ele fez os estudos de história natural entrarem na
ordem do dia (BIZZO, 2004).

Tendo indicado o seu pupilo Alexandre Rodrigues Ferreira, que para vir ao Brasil em uma viagem filosófica a
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Amazônia, chegando a Cuiabá e retornando a Belém, sendo que esta, não foi muito produtiva cientificamente, visto
que, as amostras de fauna e flora coletadas e enviadas para Portugal, acabaram sendo vítimas da lentidão do
processamento de informações português, bem como, da situação política Européia da época. Em meio a este
contexto grande parte do material coletado foi apreendida pelos franceses e encaminhado à Paris. Fato este que é
base da queixa do professor Mello Leitão, em “A Biologia no Brasil” (Ed. Nacional, 1937), no qual ele destaca que da
forma como os franceses se apoderaram do material acumulado em Portugal, condenando a biologia brasileira ao
atraso e, o que é pior, à “dependência dos franceses” (ibid).

Esta história possui importante capítulo referente à divulgação dos conhecimentos científicos entre o público leigo,
assim como à construção de determinadas representações acerca da natureza, em diferentes épocas e através de
meios diversos (DUARTE, 2009).

No início do século XX não restava muitas opções aos alunos brasileiros para o estudo da Zoologia, se não o uso de
manuais franceses baseados em elementos da Ásia, África e Oceania. Os livros do professor Mello Leitão,
catedrático do Colégio Pedro II, são um marco para o ensino da Biologia no Brasil, sendo justificados por este como
uma reação às traduções e aos erros grosseiros que poderiam ser encontrados nos textos franceses utilizados na
época (BIZZO, 2004).

À falta de referências estrangeiras adequadas para utilização em sala de aula, eram acrescentados dois problemas:
o primeiro deles era a carência de uma tradição científica brasileira, que começou a ter impulso, sobretudo com a
República, e a fundação de institutos de pesquisa ligados à saúde; o segundo era a inexistente infra-estrutura
editorial, que tornava praticamente impossível pensar em publicações genuinamente nacionais (ibid).

Neste período as ciências biológicas receberam grande impulso no Brasil, sendo constituíd como um dos
fundamentos das práticas higienistas, possibilitando a experiência de uma Belle Époque em cidades como Rio de
Janeiro (antes dominada pela febre amarela e pela varíola) e São Paulo (que, pela proximidade ao porto de Santos,
viu-se aterrorizada, na passagem do século, com a iminência do contágio pela peste). Fundaram-se centros
laboratoriais de pesquisa, como o Instituto Soroterápico Federal (1900), atual Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto
Serumtherápico (1901), atual Instituto Butantã, para produção de soros diversos, mas também para os estudos de
doenças tropicais, fisiologia, bioquímica e entomologia aplicada. O avanço das lavouras de café, riqueza principal
das elites agroexportadoras naqueles anos, e a necessidade do enfrentamento de pragas, como nos casos clássicos
da saúva ou da broca do café, levaram à valorização dos saberes botânicos e entomológicos (BENCHIMOL,1990
apud DUARTE, 2009).

O curso de graduação em Ciências Biológicas no Brasil teve origem com a fundação da Universidade de São Paulo
pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1934, quando foi criado o curso de História Natural no elenco dos cursos
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (UNIFAL, 2007).

A Biologia torna-se referência, no período Vargas, junto à disciplina Biologia Educacional, do professor Almeida
Júnior, catedrático da Universidade de São Paulo. Ele publicou, em 1939, sua primeira edição de Biologia
Educacional pela Cia. Editora Nacional, profusamente reeditado até a década de 60, sendo forte referência nos
cursos de magistério. Portanto, na década de 1960, as Ciências Biológicas assumem especialização maior na
universidade, substituindo os cursos de História Natural. A formação de professores passa a ser preocupação
específica, inclusive dos legisladores (BIZZO, 2004).

Essa área da Ciência foi regulamentada no Brasil em 1962, quando o Conselho Federal de Educação (CFE)
determinou o currículo mínimo e a duração dos cursos de História Natural no País (Parecer nº 325/62). O objetivo
era formar profissionais que atendessem às demandas de pesquisa e ensino no 3º grau, ao ensino de Biologia no 2o
grau e de Ciências Físicas e Biológicas no 1º grau. Desse momento em diante, os formandos dos cursos de Ciências
Biológicas, respondem pelo ensino de Biologia e de Ciências em todos os níveis, além de produzirem conhecimentos
básico e aplicado nas diferentes sub-áreas da Biologia, como resultado da pesquisa científica (UNIFAL, 2007).

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, ministravam-se aulas de Ciências Naturais
apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina
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a todas as séries ginasiais, mas apenas a partir de 1971, com a Lei no 5.692, Ciências passou a ter caráter
obrigatório nas oito séries do primeiro grau. Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de
1961, o cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda que esforços de renovação estivessem em
processo (PCN’s, 1997).

Esta formação em área multidisciplinar, como é o caso das Ciências Biológicas, trouxe dificuldades adicionais, em
especial a partir da reforma universitária de 1968, com a Lei 5.692, de 1971, e a normatização que lhe seguiu,
visando à formação de professores para o I e II Graus. Hoje o ensino de ciências biológicas, tanto no Ensino
Fundamental como no Ensino Médio, se ressente das deficiências introduzidas pelo modelo de formação daquela
época, o qual leis e normas posteriores não modificaram essencialmente (BIZZO, 2004).

A regulamentação da profissão de Biólogo e a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Biologia deram-se com a
assinatura presidencial da Lei nº 6.684, em 3 de setembro de 1979. O Conselho Federal foi instalado em 1983 e os
cinco primeiros Conselhos Regionais, em 1987 (UNIFAL, 2007).

4 BASE LEGAL DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Ao iniciar nosso estudo acerca da base legal que normatizou as diretrizes para a oferta do Curso de Ciências
Biológicas, nos deparamos com alguns institutos fundamentais para a análise da formação de professores em
Ciências Biológicas.

O primeiro normativo a ser analisado, ainda que sucintamente, será o Parecer CNE/ES nº 009/2001 que trata das
diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena. Já no relatório do citado Parecer podemos observar que foram transcritas todas as
atividades do Conselho Nacional da Educação e MEC, bem como, as audiências públicas realizadas entre as
Associações, Confederações Nacional dos Trabalhadores em Educação, Sociedade Brasileiras de Ensino em Biologia,
entre outros órgãos interessados para que se chegasse a um entendimento final sobre as diretrizes curriculares,
seus objetivos, metas e alcance.

É importante ressaltar os pontos do Parecer, que trazem novas orientações para a esta formação de professores.
Ressaltamos, na análise do referido Parecer que, as universidades e faculdades isoladas deverão constituir suas
licenciaturas como cursos com identidade própria, sem que se caracterizem como habilitações ou apêndices de
outros cursos.

As licenciaturas não poderão constituir habilitações, mas cursos próprios, plenos, com carga horária que deverá ser
objeto de nova deliberação, bem como, visualizamos que o processo de elaboração de diretrizes curriculares para a
graduação, conduzido pela SESU, consolidou a direção da formação para três categorias de carreiras, ou seja,
Bacharelado Acadêmico, Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura.

Dessa forma a Licenciatura ganhou como determina a nova legislação, terminal idade e integralidade própria em
relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da
Licenciatura que não se confundem com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou
caracterizada como modelo, conforme consta no citado Parecer.

Já o Parecer nº 1.301/01 do CNE/ES, nasceu das inúmeras discussões e sugestões apresentadas pelas instituições e
Entidades à SESU/MEC, e posteriormente acolhidas pelo Conselho Nacional da Educação. Assim, pela primeira vez
foi apresentada as diretrizes curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, onde ficou determinado que a
modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas
áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de
suas especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos educandos.
Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de Ciências no nível fundamental e para o ensino da
Biologia, no nível médio. A elaboração de monografia deve ser estimulada como trabalho de conclusão de curso,
nas duas modalidades.
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Em 11 de março de 2002 surge a Resolução nº 07 do Conselho Nacional da Educação, onde estabelece as diretrizes
necessárias para o Curso de Ciências Biológicas. Tal dispositivo foi amparado pela Lei nº 9.131/95 e pelo Parecer de
nº 1.301/01 do CNE/ES. Tal documento expõe em suma o seguinte:

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura;

b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas;

c) a estrutura do curso;

d) os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos;

e) os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas;

f) o formato dos estágios;

g) as características das atividades complementares;

h) as formas de avaliação.

Concorre também para impulsionar e respaldar definições importantes desta reformulação a legislação proposta e
aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para diferentes
cursos de graduação em nível superior, de forma a adequá-los ao disposto na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, 1996). Foram também consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Ciências Biológicas, responsáveis pela formação do biólogo (Parecer CNE/CES nº1301/2001, de 06 de novembro de
2001). Estas últimas orientaram a definição do currículo comum ao licenciado e ao bacharel.

5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROJETOS POLÍTICOS DOS CURSOS DE LICENTURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Como destacado na seção anterior, não diferente das demais licenciaturas o curso de Ciências Biológicas também
tem uma base legal própria já apresentada, esta normatização visa estruturar e manter um padrão de qualidade
para a formação docente e consequentemente busca a melhoria da qualidade do ensino na educação básica. Deste
modo, ao elaborar o Projeto Político do curso de licenciatura algumas condições básicas devem ser observadas.

Tentaremos aqui realizar uma análise dos projetos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Alagoas – UFAL e da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, sendo que para isto levamos em
consideração alguns aspectos legais que foram tomados como categorias a serem analisadas.

De acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001 em seu artigo 6º a construção do projeto de cada curso de formação
docente, deverá considerar as competências referentes à: comprometimento com os valores inspiradores da
sociedade democrática; à compreensão do papel social da escola; ao domínio dos conteúdos a serem socializados,
aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; ao domínio do conhecimento
pedagógico; ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática
pedagógica; gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.

Os projetos analisados divergem em quase que sua totalidade. Observam-se diferenças desde a duração do curso
ao modo como as disciplinas encontram-se ordenadas, mas de modo geral podemos destacar que teoricamente
estes projetos observaram a legislação vigente, como mostra a tabela 1.

Tabela 1: Características gerais dos cursos de Licenciatura no estado de Alagoas
CARACTERÍSTICAS UFAL UNEAL

Apresenta de modo superficial,
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Aspectos legais
Faz menção a todo o aparato
legal (Leis e Pareceres). Texto
bastante similar ao da legislação.

fazendo menção as normas que
fundamentam a estrutura do
curso.

Duração do curso

3220 horas – 4 anos

Diverge em 3200 em outro
momento do texto

3540 horas – 4 anos

Organização do curso
8 Semestres (diurno)

9 semestres (noturno)
8 Semestres (disciplinas ofertadas
nos turnos diurnos e noturnos)

Os projetos trazem o perfil do profissional a ser formado ao longo do curso, sendo que neste ponto encontramos
convergência quando estes destacam que serão formados biólogos-educadores que compreendam os processos
teóricos - metodológicos do ensino – aprendizagem do Ensino Fundamental e Médio, sendo estes também
habilitados para atuar em institutos de pesquisas, hospitais, indústria de alimentos, usina de álcool, entidades
ecológicas, unidades de conservação, horto zoobotânicos, etc.

O Conselho Nacional de Educação por meio do parecer 9/2001 em seu Artigo 2º ressalta que além dos artigos 12 e

13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), deverão ser observados orientações que são inerentes à

formação da atividade docente, dentre as quais destacamos o acolhimento e o trato da diversidade; o exercício de

atividades de enriquecimento cultural e o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias

estratégicas e materiais de apoio inovadores, sendo que os projetos em questão não apontam uma inclinação para

estes aspectos que são de extrema importância para o trabalho docente contemporâneo, como podemos observar

na tabela 2.

Tabela 2: Orientações inerentes à formação docente de acordo com o Art. 2º do parecer
CNE/CP 9/2001
ORIENTAÇÕES À
FORMAÇÃO UFAL UNEAL

O acolhimento e o trato da
diversidade

Por meio da Educação Inclusiva
(Libras e Projeto integrador do III
Período).

Não especificado

O exercício de atividades de
enriquecimento cultural Não especificados Não especificado

O uso de tecnologias da
informação e da comunicação e
de metodologias, estratégias e
material de apoio inovadores

Não especificado Não especificado O artigo 12

do parecer

em questão

destaca em

outros

aspectos a

necessidade

da realização

da prática
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desde o

início do

curso, sendo

que esta

deve

permear

toda a

formação do

professor e

que todas as

áreas ou

disciplinas

que

constituírem

os

componentes

curriculares

de formação,

não sendo

restritas as

disciplinas

pedagógicas,

todas

deverão ter

dimensão

prática.

Esta indicação é observada nos projetos sendo que em momento algum é estabelecido como estas atividades

práticas deverão ser desenvolvidas, outra situação que merece destaque é a carga horária destinada para a

realização das práticas.

Na UFAL as práticas têm carga horária variando entre 15 e 41 horas, sendo inclusas em apenas dezesseis das

disciplinas ofertadas no curso, incluindo os estágios supervisionados. A carga horária relativa à teoria x prática

destas disciplinas chegam a ser discrepantes, pode-se observar disciplinas com 60 horas de carga horária das quais

41 horas são destinadas à prática, disciplinas com carga horária de 100 horas com apenas 15 horas de prática e

disciplinas que em sua totalidade são de prática, estas são as chamadas Projetos Integradores, que por sua vez,

tem como sugestão de trabalho a formação de grupos de estudo e oficinas, sendo que estas duas sugestões de

trabalho são acompanhadas de possíveis temas a serem desenvolvidos.

Já na UNEAL, apenas seis das disciplinas ofertadas não apresentam carga horária destinada à prática, esta por sua

vez, tem carga horária variando entre 10 horas para as disciplinas com carga horária de 60 horas e 20 horas

práticas para as disciplinas com carga horária igual ou maior que 80 horas, dentre estas não são contabilizados os

estágios que são colocados no projeto com carga horária total destinada a prática, tal como o projeto da UFAL não
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se tem uma definição de como estas atividades deverão ser desenvolvidas.

Quanto aos estágios, o Artigo 13º Parecer CNE/CP 9/2001 no § 3º há a sugestão de que estes que são obrigatórios

devem ser realizados em escolas de educação básica, e respeitando o regime de colaboração entre os sistemas de

ensino, devendo ter início desde o primeiro ano e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola

campo de estágio. Já as diretrizes fazem menção a obrigatoriedade e a supervisão destes estágios que deverão

contabilizar créditos e horas, sendo observado nos projetos o seguimento do texto das diretrizes e não do parecer

como pode ser observado na tabela 3.

Tabela 3: Organização dos estágios supervisionados para o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas nas Universidades de Alagoas
Instituição Quantidade Período inicial Carga horária

UFAL

UNEAL

4 estágios

3 estágios

5º período – 8º período

6º período – 8º período

100 horas cada estágio =
400 h

100 + 100+ 200 = 400 h

No tocante aos conteúdos curriculares básicos para a formação do Licenciado em Ciências Biológicas as Diretrizes

Curriculares destacam que estes deverão englobar conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da

terra e humanas, tendo a evolução como eixo integrador, sendo considerado como conteúdo básico: BIOLOGIA

CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO; DIVERSIDADE BIOLÓGICA; ECOLOGIA; FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E

SOCIAIS.

Este último é citado no Projeto da UFAL tal como encontramos nas diretrizes, mas ao observamos as disciplinas

ofertadas ao longo do curso percebemos que as disciplinas relacionadas a este eixo (História, Filosofia, Sociologia e

Antropologia) não fazem parte da matriz curricular; no Projeto da UNEAL notamos a ausência das disciplinas

História e Antropologia, os demais conteúdos básicos são tratados nos dois projetos com diferenças no tocante a

carga horária.

A Estrutura curricular dos cursos das instituições em estudo apresenta grandes diferenças de carga horária e

disciplinas ofertadas.

Na UNEAL observamos uma maior aproximação com o curso de bacharelado, visto que a quantidade de disciplinas

voltadas para a formação docente (20%) é bem menor, que as disciplinas de conhecimento específico.

Sendo as disciplinas de formação básica as recomendadas pelas diretrizes curriculares, as especificidades são

disciplinas da área da biologia (ex.: Zoologia, Histologia, Fisiologia, etc.), a prática pedagógica fica restrita aos

Estágios e ao Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, as disciplinas de formação pedagógica são Psicologia da

Educação, Didática e Metodologia I e II e por fim o eixo de aprofundamento e atividades complementares que são

atividades extras que ficam a encargos dos alunos a escolha de onde, como e quando realizá-las visto que, são

contabilizados horas em congressos, simpósios, palestras, etc.

A UFAL traz uma matriz curricular bem diferenciada, além da não inclusão de disciplinas de formação básica
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apontadas pelas diretrizes, o projeto da instituição apresenta uma grande quantidade de disciplinas classificadas

como Saberes Específicos da Formação do Professor (ex.: Projetos Integradores Profissão Docente, Organização do

Trabalho Acadêmico, Política e Organização da Educação Básica no Brasil Desenvolvimento e Aprendizagem) e as

disciplinas agrupadas como Saberes Específicos de Ciências Biológicas Licenciatura (ex.: Zoologia, Botânica,

Bioquímica, Genética, etc.). Nota – se também a ausência de ementa e bibliografias para algumas disciplinas

ofertadas no projeto.

Cabe ressalta que apenas alguns pontos foram avaliados nestes projetos e que muitos outros podem ser

averiguados e descritos em trabalhos posteriores.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto fica evidente a variação que a formação docente pode apresentar a depender da

instituição onde será realizada.

É fato que peculiaridades do contexto no qual estas instituições estão inseridas devem ser levadas em consideração

no momento de elaboração dos seus projetos pedagógicos, garantindo a flexibilidade necessária ao currículo. No

entanto, tamanha variação pode ser a fonte de grandes problemas para os futuros docentes e consequentemente

para o público que por estes serão atendidos.

E evidente a necessidade de aprimoramento dos cursos, visto que, estes ainda não conseguem apresentar uma

identidade própria para a Licenciatura, por conseguinte, não se tem definido de fato o que seria essencial para o

trabalho docente.

Outros questionamentos podem ser levantados a partir desta análise inicial: 1) os docentes dos cursos de

licenciatura estão preparados para trabalhar a transposição didática?

Eles conhecem as habilidades que devem ser desenvolvidas na educação básica, deste modo podendo trabalhar de

modo contextualizado com seus alunos da graduação?

2) será que a prática realizada nestes cursos realmente estão preparando os acadêmicos para a realidade que

encontrarão na educação básica?

3) o que os acadêmicos vivenciam durante a graduação é levado em consideração nos concursos público?

4) seria possível nivelar estes curso?

A ausência do direcionamento para aspectos relevantes da formação do professor como: Educação Inclusiva,

Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos e Educação à Distância são aspectos que devem ser revisto por

estas licenciaturas, visto que estas são situações inerentes ao trabalho docente na educação brasileira em seu

contexto atual.

Há a necessidade de não apenas se ter um texto similar ao da legislação em vigor como é observado no projeto

político destes cursos, mas sim, buscar manter uma maior aproximação entre estes na busca pela melhoria da

qualidade do ensino superior e consequentemente a melhoria do ensino na educação básica, visto que estes

destinam-se a formação docente para o ensino fundamental e médio.

Percebe-se também a necessidade de uma reformulação dos componentes curriculares e de suas respectivas carga

horárias, bem como, da definição de como seriam realizadas as práticas pedagógicas de modo a estabelecer a
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diferença entre estas e os estágios.

No tocante aos estágios, estes também devem ser revistos, de modo a possibilitar uma verdadeira aproximação do

graduando com a realidade da profissão docente que vai além do ministrar aulas.

É notória a necessidade da reavaliação dos referidos projetos pedagógicos, sendo esta colocada em pauta não

apenas em um determinado momento, mas esta deve ser realizada em períodos variados possibilitando assim a

realização dos ajustes necessários na tentativa de se alcançar a excelência no ensino.
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