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RESUMO 

A Licenciatura Noturna em Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
foi implementada em 1993, como resposta institucional às demandas de ampliação do 
acesso à universidade pública ao aluno trabalhador. Apresenta-se como um projeto de 
democratização do espaço acadêmico e, como tal, apropria-se dos motes da inovação, 
do ensino de qualidade e das competências. Sua concepção corresponde aos interesses e 
expectativas epistêmicas e pedagógicas do Instituto de Química, onde convive ao lado 
do curso de Bacharelado em Química. Representa um projeto hegemônico construído 
por representantes no campo científico, que busca legitimar-se pela conciliação com o 
campo pedagógico, do qual assume retóricas mas ao qual recusa uma direção intelectual 
compartilhada. O objetivo deste trabalho é, portanto, investigar esses embates e os 
projetos subjacentes à implementação do curso, através das disputas de campo, da 
construção do habitus de seus agentes e dos dividendos simbólicos negociados para 
conquista de interesses estratégicos específicos, à luz da perspectiva crítica sociológica 
de Pierre Bourdieu. Será investigado, por fim, como a Licenciatura foi engendrada 
como alternativa política aos estratos sociais menos favorecidos e como instrumento de 
redenção apaziguada da dívida social da universidade.

Palavras-chaves: universidade, Licenciaturas, formação inicial, 
campo científico, campo pedagógico, ensino de Química. 
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ABSTRACT

The Rio de Janeiro Federal University (UFRJ) Chemistry Teacher Training Night 
School course was set up in 1993 as an institutional reply to demands to improve access 
to public university for students that work during the day. It is a proposal which aims to 
democratize the academic arena.  Its creation meets the epistemological and pedagogical 
expectations and interests of the Chemistry Institute and the Teacher Training course is 
linked to the day-time Bachelor of Chemistry degree. It represents a hegemonic project 
developed by representatives of the scientific arena, who seek to legitimise their 
position by appeasement/compromise with the educational field to which they offer 
conciliatory rhetoric but refuse to share the intellectual decision-making. This research 
thesis therefore investigates the tension and projects underlying the implementation of 
the Teacher Training Course in the light of Pierre Bourdieu´s critical sociological 
outlook. An analysis of friction in the arena, the development of its agents´ habitus and 
the negotiation of the symbolic share to acquire specific strategic interests is developed. 
Finally, an investigation is made into the creation of the Teacher Training course as a 
political alternative for less advantaged social groups and as an instrument to pacify and 
redeem the university of its social debt. 

Key words: university, teacher training, initial training 
 scientific arena, teaching of Chemistry. 
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INTRODUÇÃO 

Coisas Ditas

Um esclarecimento necessário 

O tipo de organização que pretendi dar a este trabalho me levou a fazer com que, 

nesta introdução, fosse dada uma visão geral, nada mais que uma visão geral, daquilo 

que o leitor encontrará desenvolvido nos capítulos posteriores. O fato de haver optado 

por uma visão geral não deve, entretanto, em qualquer hipótese, ser confundido com 

uma opção pela superficialidade. 

Encontram-se, nesta introdução, a justificativa, a explicitação das questões de 

estudo e os objetivos do trabalho, o apontamento dos campos teóricos que nortearão a 

pesquisa e, ao final, a visão geral de como o todo estará organizado. Não espere o leitor, 

neste primeiro momento, encontrar plenamente desenvolvidos aqui os aportes teóricos 

(a despeito das incursões incidentais de algumas categorias bourdieusianas que se 

antecipam no texto), as justificativas mais detalhadas das questões aventadas e uma 

análise esmiuçada daquilo que somente virá mais adiante. O objetivo de tal organização 

foi o de permitir um panorama crítico do texto completo, de modo a orientar as leituras 

dos capítulos que se seguem, a fim de que essa leitura possa ser cotejada em função do 

que já terá sido antecipado nesta introdução. 
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I.1 A universidade como objeto de investigação: a construção de um caminho 

Dizer da universidade como foco de tensões, disputas de poder, jogos de 

interesses, resistências e contradições não ultrapassaria uma certa obviedade, posto ser 

ela um constructo social em permanente conflito entre a adesão à lógica epistêmica e 

material do capitalismo e a sua denúncia. Circunscrevo-me, aqui, às formas modernas 

de universidades ocidentais ou ocidentalizadas, herdeiras das promessas iluministas e 

guardiãs da Enciclopédia, embora suas origens remetam-se a tempos distantes. 

O espaço institucional acadêmico exibe um espectro imenso e contraditório de 

possibilidades, que contempla desde a produção de insumos intelectuais, materiais e 

culturais revolucionários, capazes de mediar um debate público qualificado, até a 

reprodução mais conservadora de um modus vivendi elitizado e alheio às interferências 

sociais, hostil à crítica e fechado em si mesmo, notadamente no mundo periférico como 

o é o da universidade brasileira. 

Parto do sentimento de que esta universidade – a universidade brasileira –, a 

despeito da resistência de indivíduos e grupos internos (que só confirma o que me 

parece ser a regra), vive um momento conservador na transição entre os milênios. Nas 

instituições públicas – e nas privadas de maior tradição democrática e acadêmica –, 

aqueles embates se tornam mais perceptíveis. O empresariamento dos espaços 

universitários, a proliferação de nichos organizados em trincheiras intelectuais à espreita 

de financiamentos a projetos individuais – em muitos casos, personalistas e 

absolutamente alheios aos interesses da própria comunidade acadêmica à qual 

pertencem –, a competição exacerbada entre pesquisadores, a circularidade das 

avaliações interpares, o menosprezo à docência, o desdém pelos espaços de 

representatividade coletiva e sindical: eis algumas das evidências indeléveis de uma 

movimentação sectária de fortíssimos grupos de interesse crescidos às expensas de uma 

verdadeira “ideologia do prestigio”, cujo triunfo político se faz premiado, sem timidez, 

na composição dos núcleos decisórios da instituição, chegando mesmo a extrapolar seus 

domínios e atingir as instâncias burocráticas de Estado: Organismos de fomento à 

pesquisa, Comissões e consultorias, Ministérios e Conselhos Superiores, 

Representações Internacionais etc.. 
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Relembro as observações feitas por Álvaro Vieira Pinto, no início dos anos 60 

do século passado, que localizava a síntese de uma “universidade brasileira” na 

diversidade perceptível ainda que dentro de um número não tão expressivo de 

instituições. Se já eram diferenciados os pesos políticos, as origens históricas, as 

condições materiais, as estruturas didáticas e organizacionais que caracterizavam, então, 

o universo de instituições universitárias no país, mais difusos ainda o são os elementos 

que formam hoje a minha própria síntese de universidade brasileira. Passados quase 50 

anos do olhar lúcido do professor e militante, nossa universidade – salvo por exceções 

honrosas – ainda não soube tirar proveito cabal da sua imensa heterogeneidade, em 

favor de uma crítica e de uma ação que a colocassem como interlocutora privilegiada 

entre a reflexão que de melhor pudesse oferecer e a sociedade a quem deveria servir1. A 

conseqüência mais visível desse descompasso é que a universidade, portadora por 

definição da exuberância do conhecimento humano acumulado, vem perdendo a sua 

universalidade em nome de uma especialização cada vez mais encerrada em núcleos 

isolados de conhecimentos e práticas sobre a natureza e o mundo social, de modo que, 

atualmente, 

ser universitário não significa pertencer ao âmbito em que seja possível questionar 
criticamente as condições de produção do saber instituído, mas pertencer a um 
núcleo de saber/poder no qual se produzem tão somente conhecimentos que 
reforcem a operacionalidade tecnológica do sistema2,

algo que requer, por um lado, um estrito esquema de certificações e, por outro, o reforço 

de engrenagens que recompensem o atendimento das demandas priorizadas pelas 

necessidades do capital, para cujo atendimento a universidade parece haver-se 

contentado com o papel de operadora estratégica.  

1 Esta reflexão se encontra bem fundamentada no texto histórico de Álvaro Vieira Pinto sobre a questão 
da universidade, datado de 1961, e editado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi reeditado em 
abril de 1986 pela Editora Cortez. Ver. PINTO, A. V.. A Questão da Universidade. São Paulo: Cortez, 
1986, p. 9. 
2  CASTRO, S., GUARDIOLA, O. Universidad y conocimientos subalternos: desafios para la 
supervivencia cultural. Apud: RODRIGUEZ. J. G., GARZÓN, J. C. Cooperação escola-universidade e 
construção do currículo. In: GARCIA, R. L., MOREIRA, A. F. B (orgs.). Currículo na 
contemporaneidade: incertezas e desafios. São Paulo: Cortez, 2003, p. 211. 
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Responder a todas essas exigências pressupõe que a universidade institua um 

sistema de códigos, discursos, normativas e premiações, cuja acolhida não deve ser 

restrita nem ao espaço, nem aos agentes da academia, já que sua longevidade 

institucional facilita-se pela legitimidade conquistada na sociedade como um todo, ainda 

que bem não importe o que isto claramente venha a significar. Exemplo disto é a 

produção de discursos em favor da modernização e qualidade, produtividade e inovação 

tecnológica, apoio à cultura e conscientização ecológica, aliados à difusão de uma noção 

tão abstrata quanto genérica de “responsabilidade social” e “excelência”, cujas virtudes 

se edificam sobre as bases de uma meritocracia naturalizada como justa3.

É esta, portanto, a universidade que ocupa a posição central em minhas 

preocupações intelectuais. Reconhecendo-a como território de interesses em conflito, 

lutas intestinas e disputas de poder, de produção e reprodução de conhecimentos, 

culturas e técnicas, abre-se, diante da pesquisa que a tem como objeto, um leque tão 

expressivo quanto variado de frentes de investigação. Ao tipo de produção intelectual 

ali valorizado e às formas como é influenciada a apropriação desses conhecimentos – 

relações estas ora bem visíveis, mas quase sempre intangíveis –, atrela-se a necessidade 

de compreender como a universidade constrói os meios de legitimação, assimilação e 

difusão desses saberes e dessas práticas ou, dito de forma mais abrangente, desses 

valores intelectuais e morais, no corpo de uma sociedade da qual se encontra 

tragicamente apartada. Tal preocupação, por ampla demais, requer a demarcação de 

focos precisos de investigação, o que, por si só, já se constitui em um problema não 

trivial, a exigir a criação de instrumentos de análise que tornem essa investigação 

exeqüível, consistente e significativa. Desdobram-se outras demandas, portanto. 

A primeira delas refere-se à boa demarcação da investigação, isto é, à 

delimitação dos focos que vão orientar o desenvolvimento da pesquisa, a partir dos 

3 O tema foi desenvolvido em minha dissertação de Mestrado, defendida em setembro de 1996, na 
Faculdade de Educação da UFRJ: A ideologia da excelência acadêmica: um debate que se inicia, sob 
orientação da Profª. Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, coordenadora geral do PROEDES - 
Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade, FE/UFRJ. Nesse trabalho, a excelência 
acadêmica, operacionalizada nos chamados “Centros de Excelência” ou, mais recentemente, nos 
“Núcleos de Excelência”, foi tratada não como um genial atributo curricular ou administrativo, sequer 
como produção ou gestão acadêmica inovadoras ou algo do tipo, mas como uma ideologia.  Procurei 
investigar como a cultura da excelência, tão profundamente arraigada na chamada “comunidade de 
talentos”, traduzia-se em discurso de poder e, a partir daí, que relações haveria entre esses Centros e a 
própria universidade.
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quais serão formuladas as questões centrais de estudo.  Neste trabalho, a via encontrada 

para compreender as relações de força internas à universidade e sua interface com a 

sociedade foi a de investigar os processos de formação de professores para o Ensino 

Médio (isto é, que atuarão na escola), nos cursos de Licenciatura. Escolhi, por ser 

professor em um desses cursos, na área de Didática Especial e Prática de Ensino, a 

Licenciatura Noturna em Química da maior universidade federal autárquica do país: a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – , o que, por si só, já contextualiza um 

universo particularmente interessante4.

A demarcação dos domínios de investigação e a abrangência que dele se 

pretendeu extrair impuseram, de antemão, um grande problema à pesquisa, qual seja o 

de cotejar relações entre macro e micro-contextos. Foi imperativo responder de que 

forma seria não apenas consistente, mas de relevância investigativa e teórica, analisar o 

universo particular de uma Licenciatura noturna, local e temporalmente circunscrita 

(ainda que se tratasse, no quadro brasileiro – e por suas características peculiares –, de 

instituição detentora de enorme capital simbólico), para, a partir de então, inferir sobre a 

validade dessa análise em outros contextos nacionais em que convivem cursos de 

Bacharelado e de Licenciatura. 

Relações entre macro-estruturas e micro-contextos têm diante de si, no domínio 

teórico e na investigação empírica, dilemas não triviais de abordagem e análise. 

Pensadas como uma estrutura mecânica, em que os contextos micro-estruturais 

guardariam nada mais que uma correlação direta, causal, com os universos políticos, 

culturais, econômicos (agregados comumente em uma noção de “macro-estrutura”), tais 

conexões não ultrapassariam uma dualidade simplista, revelando-se negligentes ou 

omissas em relação às novas interfaces surgidas ao longo do processo de interação entre 

as duas instâncias. Dito de outra forma, urge investigar o que se deriva das 

aproximações entre micro e macro contextos, tendo em conta a capacidade de 

modificarem-se dialeticamente, produzindo diferentes cenários, o que desmantela, tout

court, qualquer nexo determinista. Antecipo que o conceito de campo, da perspectiva 

teórica de Pierre Bourdieu (capaz de introduzir um universo fértil entre os dois pólos, 

4 Em fins de 2002, a Universidade Federal do Rio de Janeiro conquistou judicialmente o direito a voltar a 
chamar-se Universidade do Brasil, de que resultou o nome Universidade do Brasil – UFRJ, graças ao 
empenho pessoal do Reitor à época, o que acabou por tornar-se o legado menos danoso, mas não menos 
estapafúrdio, de sua desastrosa gestão.  Doravante, será tratada, neste trabalho, apenas por UFRJ. 
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em que os agentes e as instituições sociais engendram relações objetivas a partir e em 

função da posição relativa que ocupam nesse espaço) mostrou-se o mais adequado para 

essa tarefa, devendo ser retomado em momento apropriado nesta tese. 

Estabelecidos estes cuidados e delimitado o foco mais específico de nossa 

pesquisa, a condição necessária seguinte foi a de explicitar as questões de fundo, 

centradas nas disputas e nas práticas acadêmicas que se construíram a partir da tomada 

da Licenciatura Noturna como o que suponho ser um projeto político relevante, útil na 

construção de retóricas e ações objetivas da UFRJ, visando a consolidar uma 

perspectiva “peculiar” de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 

Motivações, trajetórias históricas, agentes envolvidos, conflitos entre campos 

epistemológicos distintos – o científico e o pedagógico – são elementos que, dentre 

outros, houveram que ser trazidos às discussões sobre formação inicial dos professores 

de Química, no contexto mais amplo de relações de força internas ao campo acadêmico 

investigado.

Entender esse emaranhado complexo de questões a esclarecer pressupõe um 

olhar atento ao projeto de implantação da Licenciatura Noturna em Química na UFRJ, 

no início dos anos 90, visto de uma posição privilegiada como o é a de minha própria 

experiência docente, ali iniciada em outubro de 1997, em cujo exercício me foi possível 

comparar os pesos desiguais da vertente institucional ligada à formação específica – o 

grupo do Bacharelado –, mais forte, corporativa e persuasiva, e a da formação 

pedagógica, minoritária, resignada e com pouca articulação interna. Antecipo aqui que a 

Licenciatura Noturna em Química na UFRJ, implantada nos moldes de uma “nova” 

proposta5, é cursada dentro do Instituto de Química, uma instituição criada no final dos 

anos 50, originalmente com finalidades de pós-graduação. Convive institucionalmente 

5 Antes da implantação dos cursos de Licenciatura Noturna na UFRJ, em 1993 – nas áreas de Química, 
Física, Matemática e, com características distintas, de Biologia –, a Formação de Professores era possível 
através do modelo “3 + 1”: três anos de formação específica e um de formação pedagógica. Embora nada 
impedisse a graduação apenas em Licenciatura em Química (curso diurno), que obedecia a  uma grade 
curricular específica, o mais comum era a opção pela complementação pedagógica, para os poucos 
bacharéis interessados em continuar na área docente. O diploma de Licenciado em Química era emitido, 
então, pela Faculdade de Educação, após um ano da primeira graduação no Bacharelato.  Hoje, a entrada 
para a Licenciatura Noturna nos cursos citados é independente no vestibular, os diplomas são emitidos 
pelo Instituto de formação (e não mais pela Faculdade de Educação), embora os estatutos prevejam uma 
co-responsabilidade na formação do licenciado. Sobre o modelo vigente de Licenciatura, foi o “3 + 1”, 
herdado da antiga Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) pelos Institutos de formação específica, que 
prevaleceu até então. Sofreu modificações mas, basicamente, manteve a estrutura “formação específica + 
formação pedagógica”. 
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com o Bacharelado e com o mestrado e o doutorado em diversas subáreas da Química, o 

que a inclui em um contexto marcadamente voltado à formação e à pesquisa científicas. 

Da minha experiência como professor da chamada “área pedagógica”, ainda que 

ligado diretamente à Ciência de referência por formação e pela própria natureza das 

disciplinas que leciono, percebo uma fortíssima tendência de se valorizarem, no 

Instituto, as disciplinas científicas do currículo, aqui entendidas como as que compõem 

o núcleo duro da Química. Caberia à formação pedagógica, desta perspectiva restrita, 

um papel eminentemente complementar, ligado às tarefas práticas do “como agir” em 

sala de aula, a reboque dos conteúdos específicos, fruto talvez de um senso comum 

bastante difundido o qual, ao mesmo tempo em que reduz todo o campo pedagógico à 

alçada da Didática, promove outra redução: a de circunscrevê-la a uma 

operacionalização de técnicas, posturas e normas do bem ensinar. Em decorrência dessa 

convicção consolidada e resistente, como o são as típicas do senso comum, há 

evidências claras de que a visão hegemonicamente construída no curso de Bacharelado, 

da qual não se pode isentar a Licenciatura, é a que privilegia uma perspectiva 

pragmática e naturalizada do fazer científico, que se traduz mais imediatamente na 

difusão de uma mentalidade que acaba por supor o aprendizado das Ciências, na escola, 

como uma “adequação” direta de conteúdos, afeita à observância de regras e prescrições 

e à moldagem de comportamento. Esta é uma tendência geral que se pode identificar em 

produções acadêmicas, Anais de Congressos e Encontros da área, das quais uma 

exaustiva parcela é dedicada a técnicas de ensino e relatos de experiência em sala, 

conforme será visto na parte desta tese que se ocupa da revisão de literatura. 

Na via inversa, embates acontecem, ora organizados, ora dispersos, no sentido 

de darem à Licenciatura uma identidade própria e assinalarem as diferenças 

fundamentais que a formação inicial de professores guarda em relação a um curso de 

qualificação técnico-científica, que aponto, novamente, como o hegemônico na estrutura 

acadêmica do Instituto de Química. Curioso notar, neste sentido, um tipo de estratégia 

de busca pelo consenso, forma mais recorrente de escamotear os conflitos inerentes às 

disputas de campo no espaço institucional e de desqualificar os enfrentamentos, a ponto 

de ser comum, nos discursos do grupo hegemônico, a incorporação de certas retóricas 

típicas da área pedagógica, destacadas de citações e pareceres de “eminentes” 

consultores educacionais ad hoc, retóricas essas eivadas de toda uma cortesia que torne 
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palatáveis as decisões “pelo alto” estabelecidas para o curso de Licenciatura.  Se, e em 

que medida, portanto, tais artimanhas vão ao encontro de uma perspectiva política mais 

ampla, em nível acadêmico-institucional, foi interesse deste trabalho apontar. 

A segunda demanda recai sobre o estabelecimento de marcos conceituais

capazes de dar conta de uma investigação de relações que não são lineares, pacíficas, 

mas que se traduzem por uma rede intrincada de movimentos complexos, envolvendo 

disputas acirradas de campo, validação de saberes, construção de reputações 

intelectuais, interlocução privilegiada com o poder instituído, controle do fluxo das 

informações e difusão de uma estratégia precisa de aceitação social. Mais ainda, trata-se 

de compreender formas específicas de códigos e discursos (dos quais talvez seja o 

discurso científico o mais contundente) que traduzam o habitus acadêmico, dentro do 

campo universitário.  Ora, tratando-se de movimentações históricas, com ramificações 

políticas e portadoras de um rito cultural diferenciado (a cultura acadêmica não pode, 

nem deseja, ser confundida com outras formas de cultura), houve-se que buscar 

referenciais que dessem conta de uma análise que tinha por objeto complexidades inter-

relacionadas.

A seleção de referenciais teórico-metodológicos adequados tem diante de si o 

enfrentamento de um emaranhado de discursos e um entrecruzamento de linguagens, 

cada uma das quais disputando entre si posições hegemônicas na matriz de formação 

docente, naquilo que considero um permanente estado de tensão. Os marcos conceituais 

adequados devem, portanto, incluir ferramentas teóricas capazes de imiscuir-se na 

lógica dessas codificações, a fim de decifrar-lhes as formas menos perceptíveis. Ora, 

analisar retóricas e codificações que privilegiam uma visão de mundo e, por 

conseguinte, uma prática atuante sobre o mundo, repõe a discussão no campo da ação 

dos seus agentes. Como ações especializadas, praticadas por pessoas capazes de 

manipular regras e códigos científicos, a investigação não pôde negligenciar o papel 

desses intelectuais na construção dessa visão que se pretende hegemônica de Ciência e 

da formação de seus agentes precursores, concretizada na elaboração de uma Pedagogia 

que lhe desse sustentação. Que seja aqui enfatizado não se tratar da negação de valores 

pedagógicos, mas de definir aqueles que se afinem com a anuência pacífica à 

superioridade explicativa e organizadora das chamadas “Ciências duras”. 
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O terceiro elemento necessário à investigação presente diz respeito ao método,

no sentido que lhe atribui Pierre Bourdieu (ou seja, método referenciado a um campo 

teórico).  Neste sentido, foi grande minha preocupação em inter-relacionar marcos 

teórico-conceituais bem definidos no contexto da análise empírica. Foi condição 

essencial à investigação que se inicia ter em mente a clareza desses marcos e a forma de 

organização do conjunto de documentos: Atas de Congregação, Circulares, 

Memorandos, Convites, Manifestos, Resoluções etc. e também as informações dispersas 

em relatos de agentes envolvidos com a própria criação do curso de Licenciatura e na 

minha própria memória desse período. 

A última demanda considerada teve que ver com os códigos, mais precisamente, 

com os sistemas de codificação sobre os quais se tornassem inteligíveis os argumentos 

de sustentação dos projetos político-pedagógico da Licenciatura nos moldes em que se 

constituíram, lavrados em registros que mesclavam retóricas pedagógicas a aforismos 

científicos. Esta dupla via de ressignificações, que buscava legitimar-se na 

“pedagogização” do científico e na “cientifização” do pedagógico, encontra-se dispersa 

em vários registros que compõem a base empírica desta pesquisa. 

Em minha prática docente, e nas características peculiares da instituição à qual 

pertenço – a UFRJ –, percebo não apenas a adesão ao ethos cientificista pelos alunos, 

futuros professores de Química no Ensino Médio e Fundamental, como também um 

certo grau de resistência e desinformação, que acaba, em um primeiro momento, por 

lhes impedir ou limitar a percepção das possibilidades emancipatórias do conhecimento 

escolar, expressão mediada do próprio conhecimento científico na escola. Creditar tal 

resistência apenas a uma “propensão cientificista” é, no entanto, ser demasiado 

condescendente com uma formação pedagógica displicente – ou ignorante – em relação 

às especificidades do campo científico, com o qual tem por obrigação dialogar. A 

simbiose de característica ora tão perversas, ora tão negligentes, implica uma 

deformação desconcertante do licenciando. Assim, torna-se relevante à compreensão 

dos embates travados no interior dos cursos de formação docente dar entendimento a 

estruturas tão complexas, como as que fazem da adesão ao estatuto epistêmico das 

disciplinas acadêmicas de referência – a Química, a Física, a Matemática, a Biologia, 

para me circunscrever apenas às chamadas disciplinas científicas clássicas – a expressão 
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inequívoca de toda uma cultura academicamente construída, que tende a reproduzir-se, 

mutatis mutandis, no interior da escola6.

Retomando, portanto, a questão central de pôr em foco a universidade e suas 

relações com a sociedade – aqui percebidas através da formação de profissionais 

atuantes na escola –, procurei localizar, nos registros das justificativas políticas e 

pedagógicas oferecidas e dos embates que perpassaram a criação da Licenciatura 

Noturna que ora investigo, a mobilização de forças intelectuais, morais e materiais que 

valorizassem um determinado perfil desse profissional: o de alguém apto a 

“operacionalizar”, em seus futuros alunos, as competências necessárias ao mundo 

produtivo, a partir do qual – e em função do qual – é possível antever uma perspectiva 

“ratificadora” de uma cidadania obediente. 

I.2 Justificativa e aportes preliminares do estudo 

A condição de integrar os quadros docentes do Curso de Licenciatura Noturna 

do Instituto de Química, desde 1997, favorece-me uma leitura privilegiada do percurso 

deste curso, pouco tempo depois de sua implantação em 1993, a ponto de incitar-me à 

crítica presente neste trabalho. Some-se a esta trajetória a minha participação, como 

representante dos alunos do Mestrado em Educação Brasileira na Colenda Congregação 

da Faculdade de Educação da UFRJ, entre 1992 e 1993, que me permitiu vivenciar os 

debates travados nessa unidade acerca das propostas que antecederam a criação das 

Licenciaturas Noturnas, já que à Faculdade de Educação cabia até então, 

estatutariamente, a responsabilidade pela formação docente em todas as áreas. Deste 

ponto de observação, antecipo que me foi possível resgatar algumas conjunturas muito 

úteis à compreensão desses embates, muitas das quais filtradas, perdidas ou ofuscadas 

dentre outros tantos registros remanescentes do período. Deixo claro, com isto, que a 

leitura que faço dos traços hegemônicos marcantes da Licenciatura Noturna, tal como se 

configuram neste estudo, não foi objetivada com o concurso de lentes depurativas, ao 

6 Refiro-me aqui ao temo “cultura”, tomando-o livremente, nele incluindo também – e fortemente – a 
valoração e representação de uma forma de produzir insumos econômicos, base infra-estrutural 
indispensável para compreender as implicações da Ciência, não apenas como aporte filosófico e 
cognitivo, isto é, como forma de conceber e conhecer o real, mas também como instrumento de ampliação 
material, isto é, como modo de produção.  
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gosto e à conveniência metodológica de uma perspectiva positivista de análise. Não 

teve, por outro lado, pretensão deliberada de manipulá-los em favor de minhas 

convicções políticas, embora sejam estas inseparáveis da construção de qualquer objeto 

de pesquisa, o que lhes retira qualquer ilusão de neutralidade, ao mesmo tempo em que 

lhe impõe um zelo analítico redobrado. 

As referências correntes acerca do Ensino de Ciências e, relacionadamente, da 

formação de professores, são fartas em tratar das dificuldades inerentes ao aprendizado 

da Ciência Química nas escolas: falta de laboratório e de atividades práticas que 

estimulem a participação do aluno; verbalismo em excesso e uso de linguagem 

inadequada pelo professor em sala de aula; discriminação do conhecimento prévio dos 

alunos e desestímulo ao desenvolvimento de raciocínios alternativos ao que é prescrito 

como correto; abuso de utilização de imagens e metáforas, em geral incorrendo em 

banalizações na definição de princípios e conceitos fundamentais da Química; 

miscelâneas conceituais; extenso rol de conteúdos a ensinar e completa falta de relação 

entre eles e o mundo real; livros didáticos enfadonhos, superficiais, com pouco espaço 

para anotação crítica do aluno e não raramente repletos de incorreções; adoção de 

modismos; naturalização do empreendimento científico, a despeito de sua natureza 

histórica e politica; falta de correlação com a dinâmica da sociedade; carga horária 

reduzida; más condições de trabalho e baixos salários, dentre outros tantos diagnósticos 

negativos. No rol das produções acadêmicas que tratam dessas questões (como será 

visto no capítulo seguinte), em todos os níveis, em diversos Congressos e Encontros, em 

teses e dissertações que têm o ensino/aprendizado da ciência Química como tema, a 

consequência mais visível é a quantidade imensa de trabalhos cujo objetivo é discutir 

métodos e técnicas de ensino, novos enfoques sobre determinado conteúdo, relatos de 

experiência em sala de aula, propostas de atividades experimentais etc., prevalecendo o 

natureza descritiva das experiências relatadas sobre o caráter problematizador que 

parecem não possuir. Alguns outros textos, em número bem menor, propõem nova 

reorganização curricular dos conteúdos, tanto quanto sugerem a incorporação à grade de 

atividades programadas e extra-curriculares. Há também um número de relatos de 

experiências institucionais, mas quase sempre ligadas a criação de novos cursos, novas 

disciplinas e reforma curricular. A maioria dessas produções poderia ser agrupada em 

função do enfoque exaustivo dado aos métodos e técnicas de ensino, revelando um certo 

cacoete dos professores/pesquisadores na área de Ensino de Ciências em sobrevalorizar 



12

tais estratégias na superação dos problemas diagnosticados, influência, talvez, de um 

ranço positivista adormecido na memória e, muito possivelmente, de um obsequioso 

respeito ao “método científico” como fiador de bons resultados. Baixíssimo foi o 

percentual de trabalhos encontrados, no entanto,  que tratavam explicitamente da 

formação de professores, da organização e característica dos cursos de Licenciatura, 

ratificando uma crítica já feita por Roseli Schnetzler, em um trabalho extenso de 

levantamento das produções na área de ensino de química entre 1977 e 2002, período 

que corresponde aos 25 anos de criação da Sociedade Brasileira  de Química7, que 

aponta número reduzidíssimo de produções que têm a Licenciatura como objeto de 

investigação e a necessidade de mais se produzir a respeito. 

Não custa lembrar que não é apenas a formação docente, stricto sensu, que tem 

que ser levada em conta na análise dos percalços que, de fato, estão no caminho do 

ensino e da aprendizagem da Química na escola. A materialização de perspectivas 

curriculares, as limitações materiais, as espectativas e pressões exercidas pelos exames 

vestibulares são exemplos que repõem aquelas críticas no domínio das influências 

políticas e organizacionais no ensino médio e em suas finalidades. As formas de lidar 

com esses obstáculos e mesmo a consciência de suas dimensões são, no entanto,  fatores 

imbricados com a formação docente e com o seu exercício na escola. É justamente por 

esta lacuna que me parece absolutamente indispensável investigar a natureza do Curso 

de Licenciatura, como condição necessária, embora insuficiente, para compreender o 

perfil do futuro professor, os embates por ele vivenciados, adesões intelectuais e os 

condicionamentos políticos que serão postos à prova em seu trabalho futuro na escola. 

 A formação de professores (como, ademais, a de qualquer profissional) é 

influenciada, em instituições que agregam forte poder simbólico, pela cultura ali 

desenvolvida. A posição inegável que a UFRJ detém no conjunto das Instituições de 

Ensino Superior no país tem efeito de transferir às unidades que a constituem, ainda que 

de forma desigual, os dividendos desse poder. As Licenciaturas das áreas científicas 

herdam, de forma ampliada, as benesses de serem duplamente privilegiadas: quer pela 

posiçao que lhe é outorgada pelo pertencimento ao campo científico, quer por 

integrarem uma instituição como o é a maior e mais tradicional universidade federal 

7 SCHNETZLER, Roseli P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. 
Química Nova (2002), Vol. 25, Supl. I, 14-24.  
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autárquica brasileira.  Essas Licenciaturas foram reorganizadas em Institutos de 

Pesquisa, ambiente de tradição cientificista, desde o desaparecimento da Faculdade 

Nacional de Filosofia – FNFi – da então desaparecida Universidade do Brasil, em 1968. 

A transposição pura e simples dessa cultura universitária para a escola revela-se nociva, 

como apontam vários trabalhos que discutem as relações entre escola e academia8.

Trata-se de uma cultura que naturaliza a idéia de serem as instituições científicas as 

únicas capazes de produzir um saber verdadeiro, sonegando à escola a capacidade de 

recontextualizar, no sentido bernsteiniano 9 , os conhecimentos já consolidados e 

produzir outros tantos novos conhecimentos, igualmente relevantes, para a compreensão 

das demandas complexas e intrincadas de nosso tempo. 

Da minha experiência docente, afirmo que a formação acadêmica dos 

licenciandos de Química que ora investigo é muito influenciada por contornos empírico-

positivistas, que não se restringem apenas às chamadas disciplinas científicas de 

referência, mas que também permeiam as pedagógicas. A Didática é percebida, de 

início, unicamente por sua natureza operativa, razão pela qual é preocupante – mas nem 

por isso ilegítima – a expectativa dos licenciandos pelas prescrições, pelos roteiros e 

pelas regras de bem ensinar. Se tais demandas não deixam de ser legítimas, torna-se 

imperativo, por isto mesmo, ampliar os contornos da Didática para muito além da 

simples operacionalidade técnica. É demanda que implica trazer aos futuros professores 

uma Ciência da Educação capaz não apenas de supri-los de um instrumental de ação 

objetiva em sala de aula, mas também de lhes oferecer aportes teórico-metodológicos 

substantivos à análise das relações dialéticas entre a escola e o mundo da cultura, da 

política, da economia, do meio ambiente, com as quais sejam capazes de mediar os 

conhecimentos químicos na escola. Concordo por isto com a recomendação de Oliveira 

quanto à inadiável necessidade de o futuro professor de Química discutir o estatuto 

epistêmico da Ciência que pretende ensinar, como requisito do pensar como ensiná-la10,

tarefa esta que, de modo algum, prescinde da vontade política e da capacitação técnica, 

8 Ver, a este respeito, o texto clássico de GOODSON, I. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 
1998, 2ª. ed. passim. 
9 Cf. BERNSTEIN, B. A Estruturação do Discurso Pedagógico – classe, códigos e controle.  Petrópolis: 
Vozes, 1996. O autor afirma que o discurso pedagógico responde a regras de recontextualização de 
discursos instrucionais (os acadêmicos) e regulativos (os da ordem social), a partir das quais seleciona, 
refocaliza e relaciona elementos desses discursos, a fim de constituir sua própria ordem. 
10 OLIVEIRA, R. J. de. A Crítica ao Verbalismo e ao Experimentalismo no Ensino de Química e Física. 
Química Nova (1992), v. 15, N. 1, pp. 86-89. 
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cognitiva, pedagógica dos formadores de docentes, em todos os níveis e em todas as 

áreas de conhecimento. 

Em se tratando de uma disciplina científica como o é a de meu objeto de 

trabalho e estudo – a Química –, tal empenho exige de mim, muito claramente, a busca 

por um entendimento crítico de um locus de formação em que se reproduz, com 

freqüência, a lógica do racionalismo cartesiano. Isto se reflete sobremaneira no convívio 

não tão pacífico entre o conhecimento científico de referência e o conhecimento 

químico escolar, cuja autonomia em relação àquele é apenas relativa.

Essa procura não deve, por outro lado, restringir-se ao viés estritamente 

epistemológico, posto que, em meu entendimento, a natureza desse conhecimento – ou 

melhor, da relação tensa entre formas diversas de conhecer – só pode ser apreendida se 

se levam em conta as suas finalidades no contexto de uma sociedade de classes, o que 

especifica o universo material e intelectual de sua produção. Impõem-se, assim, 

questões mais amplas ao trabalho, tais como as que possam sinalizar um elo entre 

formação do licenciando e demandas do capital. 

Parto da hipótese de que é possível relacionar a perspectiva de análise a ser 

adotada neste trabalho à própria forma como se consolida a concepção de Ciência e de 

mundo que o futuro professor de Química herda – ou que vê reforçada – na academia, 

constituindo-se em uma cultura institucional peculiar. Em outras palavras, julgo ser 

possível, do ponto de vista da cultura acadêmica em que o licenciando está imerso, 

esclarecer, por exemplo, muitos dos problemas de natureza pedagógica enfrentados em 

seu futuro exercício docente. Se é verdade que a escola é capaz de modificar tanto as 

noções do fazer pedagógico quanto a operacionalização deste saber pelo professor, não 

é menos verdade o quão resistentes podem se revelar alguns traços específicos do 

espaço acadêmico que se crêem reproduzíveis na sala de aula. Reputo a tal herança o 

agravamento das dificuldades de compreensão da Química na escola média, não 

bastassem aquelas motivadas por obstáculos inerentes ao aprendizado de uma Ciência 

complexa, tais quais as estratégias de ensino anacrônicas, os ditames de uma grade 

conteudística extremamente extensa, a falta de correlação com a cultura e a vida social 

dos alunos, que têm implicações diretas na mediação didática desses conhecimentos na 
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escola11. Acredito, para dizer de forma mais clara, que a hipertrofia, ainda na etapa de 

formação do licenciando, de uma cultura cientificista de inspiração cartesiana, à qual 

não se contraponham argumentos pedagógicos suficientemente convincentes, contribua 

para distorcer a percepção de Ciência tanto do futuro professor quanto, por extensão, de 

seus alunos. O resultado valorizará a crença em um aprendizado afeito a prescrições e 

regras, obediente a um método universal e único de produzir-se, que tenderá a proteger 

formas consagradas de raciocínio, em prejuízo do exercício de pensamento diverso e 

mais autônomo por parte do aluno na escola. Despreza-se, por conseguinte, a 

característica fundamental da Ciência: a de ser um constructo sócio-histórico. 

A lógica cientificista que restringe a validação do conhecimento científico às 

instâncias em que é produzido, como as universidades, os institutos de pesquisa, os 

laboratórios consagrados, já mereceria sérios reparos, posto que circunscreve tal 

validação a seus aspectos eminentemente teóricos e técnicos, não importam os rigores a 

que seus critérios sejam tradicionalmente submetidos. A quem se contenta com tais 

limites e aos que são vigorosos em defender essa exclusividade, não parece importar o 

sentido histórico e social desses insumos, tampouco o fato de ser a sociedade, em última 

instância, quem sofrerá as conseqüências – as boas e as más – da sua objetivação. Os 

que se rendem a essa lógica e que transitam entre o campo educacional e o campo 

científico, como o são os professores das Ciências, parecem assim agir, quer seja por 

concordarem com o estatuto de uma autoridade impensada de ser compartilhada para 

além dos pares científicos, quer por desconhecerem as especificidades entre as Ciências 

de referência e a Ciência que se ensina na escola (“Teriam, por exemplo, o químico de 

ponta e o professor de química a mesma concepção de átomo?”, argúi Oliveira12), quer 

pela falta de confiança na vertente escolar do conhecimento, quer pelo status social que 

a escola parece incapaz de oferecer, quer pela combinação de um ou mais destes 

elementos. Eis aqui um ponto interessantíssimo, a exigir uma verificação empírica 

adequada.

11 Prefiro o termo “mediação didática” ao usualmente conhecido, “transposição didática”, por considerar 
que os processos pedagógicos de adequação de conteúdos científicos ao domínio escolar são mais que 
uma simplificação ou adaptação banal desses saberes à escola, já que devem levar em conta o papel das 
práticas sociais na constituição do conhecimento escolar. Trata-se, antes, de um processo de permanente 
confronto e redimensionamento desses conhecimentos contra estruturas cognitivas complexas, social e 
culturalmente consolidadas nos alunos. 
12 OLIVEIRA, R. J. de. Op. cit., p. 86. 
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Minha experiência na formação de licenciandos aponta quão resistentes são os 

padrões acadêmicos da Ciência incorporados na personalidade e na atuação profissional 

dos futuros professores de Química no Ensino Médio e Fundamental. Eis por que me 

parecem bem adequados os argumentos de Ivor Goodson de que as disciplinas escolares 

tendem a se aproximar de um padrão acadêmico, a fim de legitimarem a si e às suas 

intervenções sobre o real: 

Uma versão diluída de ciência pura, ciência de laboratório, fora aceita como visão 
correta de ciência, visão que, em grande parte, persistiu não contestada até os 
nossos dias. A ciência, como disciplina escolar, foi vigorosamente redefinida para 
se tornar, quanto à forma, semelhante às demais disciplinas do currículo secundário 
- pura, abstrata, um conjunto de conhecimentos inseridos como relíquias em 
compêndios e livros de texto13.

 As análises de Goodson, desenvolvidas no interior do campo de estudos da 

História do Currículo e das disciplinas escolares, dispõem elementos teóricos valiosos 

ao pesquisador que pretenda investigar as relações entre disciplinas escolares ensinadas 

na escola média e as correspondentes disciplinas acadêmicas, com especial foco sobre 

as da área científica. Citando exemplos na Grã-Bretanha, o autor demonstra como foi 

possível a professores de Ciências – no caso, a Biologia – organizar curricularmente sua 

disciplina em termos de aproximação ao escopo acadêmico, em troca de 

reconhecimento, status profissional, credenciais e melhores salários. O autor cita o 

ocorrido nas escolas britânicas, nas quais 

os professores [do nível médio] foram estimulados a definir o seu conhecimento 
curricular em termos abstratos, formais e eruditos em troca de status, recursos, 
territoriedade e credenciais. Uma série sutil, embora difusa, de incentivos levou 
esses educadores, ávidos a aperfeiçoar suas prerrogativas e credenciais 
profissionais, a se submeterem solicitamente às definições sobre conhecimento 
válido, formulada por estudiosos das universidades [grifo nosso] 14.

13 GOODSON, I. Op. cit., p. 26. A discussão mais ampla sobre processos de legitimação de saberes e 
exclusão social pode ser encontrada na obra clássica do autor, School Subjects and Curriculum Change.
London:  Falmer Press, 1992.   
14 Idem, p. 120. 
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Goodson demonstra, usando outros argumentos, que os processos de mudanças 

curriculares e de postura docente não são neutros e atendem a interesses de diversas 

ordens. Subordina-os, no entanto, à busca de um padrão acadêmico. Uma vez que, como 

apontei, a validação dos saberes instituídos encontra na universidade um terreno fértil 

de credenciamento, restará à escola, quando aceita a impossibilidade de lhes dar outra 

significação, meramente adaptá-los à sua realidade. 

Ora, processos de legitimação de saberes têm forte conotação política e 

ideológica e estão diretamente associados à construção de hegemonias, como nos aponta 

o belo trabalho, de inspiração gramsciana, de Jesus15. No caso das Ciências da Natureza 

e na Matemática, tais conhecimentos são socialmente muito mais valorizados que 

outros, ocupando posição de grande destaque na sociedade, que não raro os aceita como 

único saber válido e verdadeiro16.  Tal aceitação faz com que professores das disciplinas 

científicas, como a Biologia, a Química, a Física e os da Matemática, gozem em geral 

de um status diferenciado na instituição escolar, o que, em muitos casos, pode-se 

traduzir em ganhos financeiros mais robustos. 

Concordo com Lopes quando critica um tipo de legitimação de saber científico 

afeito a uma matriz positivista de pensamento e análise17. Esta lógica é a que promete 

oferecer respostas objetivas e palpáveis às demandas do nosso tempo e que pressupõe 

uma leitura monista de mundo, apoiada nos critérios de um "método científico" objetivo 

e supostamente neutro, cuja pretensão é a de descrever o real a partir de seus dados 

diretamente mensuráveis18. Se admito, por conseguinte, ser essa a lógica epistêmica 

15  JESUS, A. T. de. Educação e hegemonia no pensamento de Antonio Gramsci. São Paulo: 
Cortez/UNICAMP, 1989. 
16 Ver: LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUerj, 1999, p. 
183. A este respeito, interessante assinalar a importância dada por Antônio Gramsci à Ciência, por ele 
entendida como saber superior, e a função dos intelectuais da Ciência na construção de processos 
hegemônicos. Consultar, a este respeito, a coletânea organizada por Carlos Nelson Coutinho, em 
colaboração com Marco Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do 
Cárcere – 6 volumes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. Ver especialmente os Vols. 1, 2 e 4. O 
tema é recorrente, sendo demasiado arbitrário destacar uma citação específica a respeito. 
17 LOPES, A. R. C., op. cit., ibidem.  
18 Uma leitura crítica introdutória das principais matrizes positivistas, a despeito de inegáveis problemas 
interpretativos e de aproximações teóricas, encontra-se em LÖWY, M. As Aventuras de Karl Marx contra 

o Barão de Münchhausen: marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento (8ª ed.). São Paulo: 
Cortez, 2003. Ver o capítulo primeiro: O Positivismo ou o princípio do Barão de Münchhausen. O autor 
faz um apontamento crítico das principais características do Positivismo, descrevendo sua trajetória na 
Sociologia e as deflexões fundamentais sofridas desde o Positivismo especulativo de Comte à Sociologia 
elegante de Max Weber . Problemas à parte, em especial naquilo em que o autor, de certa forma, isenta as 
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valorizada nos cursos de formação de professores das áreas de Ciências na UFRJ 

(hegemônica, mas não a única), há um caminho consolidado à reprodução dessa lógica 

na escola, salvo haver-lhe, como já apontei aqui, fortes contrapontos pedagógicos de 

natureza prática e teórica, contrapontos estes que não podem ser restritos ao 

voluntarismo de um ou outro docente formador de professores. 

A adesão a uma visão de mundo pautada pela meticulosa descrição do real 

naturalizado e pela procura de suas regularidades que o tornem plenamente codificável, 

tal qual a pretensão positivista, não explicaria, por si só, o desenvolvimento de um 

habitus peculiar do licenciando das áreas científicas, mais uma vez antecipando aqui a 

contribuição teórica bourdieusiana que dará aporte à minha reflexão19. Fossem apenas 

aquelas as motivações únicas, ou pelo menos as determinantes, na composição desse 

habitus, teríamos que assumir uma tipificação muito idealista em sua demarcação, o que 

relegaria a um plano inferior o efeito das intrincadas relações de força e poder que 

determinam o campo simbólico em que ele se desenvolve. Além do mais, o habitus

admite sempre uma possibilidade de resistência, de oposição dos agentes aos ditames do 

campo, o que amplia a possibilidade de contra-ofensiva no plano político e teórico. Não 

será possível, portanto, alcançar toda esta intrincada dinâmica fora de uma perspectiva 

relacional de análise. 

Seria prudente, neste momento, referir-me à utilização livre que venho fazendo 

de noções como a de habitus e de campo (poderia incluir a de intelectuais e de novo, no 

sentido das transformações pretendidas em um dado contexto de realidade sócio-

histórica) sem o devido aprofundamento que já asseverasse o sentido que 

desempenharão como categorias teóricas de análise neste trabalho. Deixo claro que não 

ignoro os possíveis riscos dessas lacunas, assumindo-os no sentido de melhor introduzir 

o que adotarei mais adiante em termos analíticos e conceituais. Ao antecipar essas 

categorias, procuro apontar o que percebo como convicções deformadas de muitos 

integrantes do campo científico. Uma delas diz respeito a um certo grau de messianismo 

produzido pela crença de que o domínio de códigos, linguagens e métodos tão eficazes 

chamadas “Ciências Naturais” das críticas metodológicas que faz, trata-se de uma leitura introdutória e 
geral bem útil.  
19 Os categorias de campo e habitus são centrais na obra de Pierre Bourdieu e servem de aporte teórico à 
compreensão das maneiras de ser permanentes e duráveis dos agentes sociais inseridos em uma estrutura 
mais complexa de campo, quer no sentido de preservá-lo ou mesmo de resistir à força desse campo.  



19

como possam ser os da Ciência credenciaria os seus agentes a uma leitura mais legítima 

de mundo. O outro, relacionado ao primeiro, revela um senso de auto-preservação, de 

conservação de uma autoridade aprioristicamente dada pelo pertencimento a um campo 

que esses agentes têm por prudência proteger, sob pena de arcarem com os custos altos 

de sua negligência – ou ousadia20. Entre preservação e rupturas, portanto, inscreve-se a 

prática docente científica, cuja inteligibilidade complexa antecipa, na escola, uma 

triagem potencialmente excludente. 

Ingênuo reduzir tal exclusão a uma espécie de conspiração maquiavélica dos 

ungidos da ciência. A exclusão se consolida também na medida em que conhecimentos 

negociados na escola não agreguem a si a dimensão da vida social, da cultura e do 

cotidiano do aluno, ou que não ultrapassem os vícios das simplificações ingênuas e das 

banalizações anódinas. Negligência neste sentido acabará por apresentar uma Ciência 

inexoravelmente falseada, tanto em seu potencial emancipatório, como em sua vertente 

conservadora do status quo dominante.  Mediar esses conhecimentos é, pois, um 

imperativo típico da escola, processo este que tem como contraponto admitir tanto as 

potencialidades criativas e transformadoras do conhecimento científico escolar, como 

também, e principalmente, precaver-se de sua capacidade antagônica de preservar 

estruturas de poder, oprimir determinados grupos ou indivíduos em detrimento do 

privilegio de outros21. Se se trata de imperativo típico, não deixa porém de ser empenho 

complexo, já que lida com uma autonomia do conhecimento escolar que só é relativa 

em relação aos conhecimentos academicamente consolidados. Tenha-se em conta, com 

os devidos cuidados, que

as disciplinas escolares atendem a objetivos bastante distintos do conhecimento 
científico. À comunidade científica cabe a construção de um novo conhecimento, a 
busca pelo desconhecido, a retificação do já sabido. A comunidade escolar, ao 
contrário, trabalha com a aceitação prévia do conhecimento produzido em outras 
instâncias e tem por objetivo torná-lo ensinável, acessível ao nível do estudante. 
Esse processo de tornar o conhecimento ensinável, entretanto, não se constitui 
apenas em um processo de transmissão. Exige, necessariamente, a (re)construção 
de saberes22.

20 Cf. BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência – Por uma sociologia clínica do campo científico. São 
Paulo: Unesp, 2004, pp.28-29. 
21 MOREIRA, A. F. B. Currículo, cultura e formação de professores (2001) Educar: Curitiba, N. 17, p. 
42. 
22 LOPES, A. R. C. Op. Cit., p. 227. 
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O próximo enfrentamento a ser considerado neste trabalho está no que delimito 

como “cultura acadêmica”, que interfere na construção da identidade do licenciado em 

Química e que se forja no enfrentamento intra e entre os vários campos específicos que 

concorrem na formação docente: o científico, o pedagógico, o universitário, o escolar. O 

problema se coloca, por conseguinte, em termos de entender de que forma esses 

diversos campos simbólicos se territorializam na formação do licenciando, a partir do 

que podem ser entendidas as adesões, as recusas, as posições estratégicas de seus 

agentes.  

Assumo aqui a existência de uma “cultura acadêmica”, como uma expressão 

particular de uma cultura científica, que pode ser verificável a partir de seus aspectos de 

longevidade, resistência, permanência, sem os quais a noção se diluiria em senso 

comum. Julgo ser possível investigar como, nas formas de produzir e validar 

institucionalmente saberes e visões de mundo, são construídas as identidades dos 

futuros docentes, seus papéis na hierarquia acadêmica, os enfrentamentos e as 

metamorfoses sofridas no interior desses campos intelectuais e, conseqüentemente, o 

perfil do projeto político alcançado. Para este exercício, cultura, poder, campo e 

construção de habitus são conceitos imbricados. Que não se perca de vista tratar-se da 

investigação de um contexto específico, na medida em que não seria pacífico admitir, 

muito menos em nosso país, padrões universais e homogêneos de vida e cultura 

acadêmicas, o que não impede (ao contrário, propicia!) inferir sobre realidades mais 

gerais.

Ora, se a cultura academicamente elaborada tem o poder de influenciar perfis 

intelectuais, como assumo neste texto como uma hipótese de trabalho, quais recursos 

seria necessário mobilizar, neste estudo, para recusar a utilização do conceito de cultura 

como uma “tábua de salvação”, verdadeiro lugar comum, desprovida de qualquer valor 

teórico-metodológico? Mais uma vez antecipo o uso, mais adiante, da singular 

contribuição de Bourdieu que, denunciando as desigualdades na distribuição dos 

diversos tipos de capital simbólico no mundo capitalista, demonstra como se criam 

outras disposições culturais, no sentido de redefinir o status quo que se mostra viável 

pelo pertencimento a um novo campo simbólico. O sentido de cultura aqui está 

fortemente atrelado a exercício de poder, o que me parece adequado em uma análise que 

privilegia o entendimento de relações de força vividas no campo universitário. Além do 
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que, Bourdieu denuncia a subordinação das esferas culturais aos interesses cada vez 

mais articulados da sociedade neoliberal, reduzindo-as a expressões retificadoras de 

suas virtudes  e redesenhando-as às novas necessidades do capitalismo globalizado23.

No espectro marxista, a análise da cultura tem em Raymond Williams um de 

seus grandes expoentes24. Em Cultura e Sociedade
25, Williams dedica todo o capítulo V 

às relações entre marxismo e cultura. A primeira conclusão a que tal leitura conduz é a 

grande complexidade de se definir de antemão o que é cultura. Williams comenta o fato 

de que Marx jamais houvesse desenvolvido uma teoria completa sobre o tema, o que 

não significa que lhe faltassem condições ou confiança para tal: “A realidade era a de 

que seu gênio [de Marx] reconhecia a dificuldade e a complexidade do assunto e a sua 

disciplina pessoal era a disciplina dos fatos” 26.

Um ponto importante que serve de amálgama das categorias de cultura, função 

intelectual, reprodução e ideologia encontra-se na originalidade de Marx, apontada por 

Williams, de situar a cultura na esfera das superestruturas, o que não minimiza muito as 

dificuldades inerentes a esses estudos, já que “as alterações que ocorrem nesta última [a 

superestrutura] só podem ser investigada de modo diferente e menos preciso do que se 

investigariam as alterações da estrutura” 27. A despeito dos riscos de aprisionamento a 

que uma leitura desatenta da dialética estrutura-superestrutura pudesse conduzir, é na 

superestrutura que aflora a consciência humana, o que confere à cultura uma 

historicidade, já que toda consciência humana é uma consciência histórica. E se a 

consciência histórica é a da história de uma realidade em conflito, trespassada por 

relações de força bastante intensas e complexas, a cultura deve ser entendida como 

reflexo da territorialização desses conflitos: eis o ponto de partida para uma bem 

engendrada operação intelectual com que Williams se ocupará pelo resto de sua vida. 

23 Ver BOURDIEU, P. Contrafogos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
24 O intelectual e ativista galês Raymond Williams (1921-1988) é certamente o maior expoente marxista 
na sociologia da cultura. Suas principais preocupações teóricas encontram-se sumarizadas em sua obra 
seminal “Cultura e Sociedade: 1780-1950” (1958), de onde parte da definição de conceitos-chave de 
indústria, democracia, classe arte e cultura, para engendrar as complexas relações sociais e históricas que 
afetaram a transformação do conceito de cultura desde a Revolução Industrial. Em “A Longa Revolução” 
(1961), Williams lança as bases dos estudos modernos de cultura e suas relações com política e 
democracia. 
25 WILLIAMS, R. Cultura e Sociedade: 1780-1950. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. 
26 Idem, p. 277. 
27 Idem, ibidem. 
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Há que se assinalar, por fim, que Williams não se contenta em simplesmente 

dissertar sobre a etimologia transformada do conceito de cultura ao longo do tempo. Ao 

contrário, problematiza essa mudança, associando os novos significados às 

metamorfoses sofridas na vida social, econômica e política e ao papel determinante das 

forças econômicas como elemento organizador das relações estrutura-superestrutura. É 

quando, então, a ideologia, elemento teórico valiosíssimo, entra em cena, interferindo 

nessas relações.  Ideologia e cultura são, portanto, noções interligadas, de modo que 

examinar a cultura implica reconhecer as pressões da ideologia interferindo nas práticas 

sociais que a produzem. Ao admitir, portanto, a existência de uma “cultura acadêmica  

cientificista” que interfere na construção do perfil do licenciando, o faço como base nos 

constructos ideológicos que pude identificar nos projetos da Licenciatura Noturna 28.

O pendor para o Bacharelado que admito no curso de formação do licenciando 

que ora investigo encontra eco, por seus traços cartesianos, nas análises feitas por Geoff 

Whitty sobre a forte influência do Positivismo nas universidades inglesas, segundo 

citação de Forquim29. Eis um bom exemplo de como uma corrente filosófica associada 

historicamente com o campo científico foi capaz de atingir as Ciências Sociais nas Grã-

Bretanha, nos anos 60. Com a premissa de que “a realidade social está constituída por 

um conjunto de fatos e leis que escapam ao controle dos indivíduos" 30, procurava-se 

convencer os alunos de que 

o conhecimento dessa realidade social intangível é necessariamente o produto do 
trabalho altamente especializado de pesquisadores e que o leigo deve contentar-se 
em receber a verdade da boca autorizada desses especialistas ou de seus 
mandatários e porta-vozes institucionais, a saber, os professores. A certeza 
"positivista" acompanha-se assim de uma concepção autoritária e hierárquica das 
transmissões cognitivas31.

28 Novo desdobramento, novo problema teórico a cuidar: o estabelecimento de critérios que possam 
discernir elementos de ideologia presente no projeto da Licenciatura, a fim de cotejá-lo à formação de 
uma cultura acadêmica. Na verdade, trata-se de questão extremamente delicada, dada a impossibilidade 
de definir ideologia de forma peremptória. Julgo, no entanto, ser possível arbitrar alguns elementos no 
campo da ideologia, devidamente justificados e teoricamente consistentes com os objetivos da análise 
proposta nesta tese, o que será feito no momento adequado nesta tese. 
29 FORQUIN, Jean-Claude. Escola e Cultura. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
30 Idem, p. 111 
31 Idem, ibidem 
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Diante de uma autoridade habilmente construída sobre o pragmatismo da razão, 

rica em bens simbólicos muito convincentes, como o são os de um cientificismo do qual 

é travestida a lógica neoliberal – naturalizada como única solução possível32 –, vê-se 

prejudicado todo e qualquer convencimento de que a formação docente se deve 

estruturar pela síntese (dialeticamente falando) das contribuições específicas, em que 

fiquem claras as diferenças, os papéis de cada um dos campos que a integram: o campo 

científico, o pedagógico, o político, o intelectual e os respectivos valores simbólicos a 

eles agregados. Está-se diante de um projeto político de formação docente construído 

não propriamente na negação dos “valores pedagógicos”, mas na consecução de uma 

Pedagogia obediente à lógica do método e da “verdade” dos fatos, da qual o campo 

científico de referência, construído como o foi, apresenta-se como porta-voz exclusivo. 

I.3 A delimitação do universo da pesquisa 

A escolha da UFRJ e da Licenciatura em Química se deve a peculiaridades 

bastante significativas. Trata-se de um curso de Licenciatura Noturna relativamente 

recente, implementado em 1993, na maior Universidade Federal Autárquica do país, que 

carrega, por si só, o peso da história institucional. Um curso que é resultado de um 

discurso político de democratização do acesso à Universidade Pública (por ser noturno), 

concebido como um "novo" modelo alternativo ao clássico "3 + 1" (três anos de 

formação específica, mais um ano de formação pedagógica), até então vigente. Um 

curso que, aos poucos, veio desmantelando outras possibilidades de organização da 

Licenciatura, por supostamente encarnar as virtudes do “novo”. Um curso em que são 

flagrantes as disputas entre a chamada "formação pedagógica" e a "formação 

específica", indicativo de que a dicotomia "3 + 1" não foi superada. Um curso que, hoje, 

representa a ponta de lança de implementação de uma política de formação docente, 

profundamente comprometida com a mentalidade cientificista do Bacharelado – a 

vocação histórica do Instituto de Química –, mas que soube habilmente assimilar 

algumas orientações e retoricas típicas do campo educacional. Trata-se de uma análise 

que, embora particular, muito possivelmente guarda pontos em comum com outras 

instituições de formação docente no país. 

32 MOREIRA, A. F, B. (2001).  Op. cit., p. 40. 
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A coexistência de dois cursos de formação acadêmica no Instituto de Química  – 

o Bacharelado e a Licenciatura – permite, no campo da organização curricular, 

comparar o conteúdo e a distribuição das disciplinas acadêmicas e de formação 

pedagógica, os métodos de ensino adotados e os recomendados, a oferta dessas 

disciplinas. Embora não fosse este o caminho tomado nesta tese, o caminho do currículo 

fornece indícios importantes de como se validam os saberes na instituição e de como 

são ali tecidas intrincadas redes de poder. Da análise documental do processo de 

impantação do curso noturno, outras pistas importantes se evidenciam, como as 

localizam, nas retóricas de democratização da universidade sob o lastro do “novo”, a 

consecução de um projeto já previamente acordado. 

A vocação histórica pela formação de pesquisadores e a carga simbólica que o 

Bacharelado agrega a si, aliadas ao tratamento um tanto ou quanto letárgico dado à 

Licenciatura,  em termos institucionais, pela Educação, fizeram com que a formação de 

professores, nos  moldes clássicos, ostentasse uma feição pouco diferenciada da do 

Bacharelado, do ponto de vista organizacional, diferenciando-se, claro, por um punhado 

de disciplinas pedagógicas, agregadas à grade do Bacharelado (Modelo “3 + 1”). Do 

ponto de vista hierárquico, no entanto, era evidente o desprestígio que os cursos de 

Licenciatura tinham nos Institutos cientificos em relação aos do Bacharelado. O cerne 

desta discussão está em decifrar o porquê de a Licenciatura, a partir de um dado 

momento, localizado no início dos anos 90, ter passado a mobilizar tão ferrenhamente 

os interesses defendidos pelos Institutos – o Instituto de Química, o Instituto de Física, o 

Instituto de Matemática – , que não apenas fizeram da bandeira da formação docente o 

mote de uma batalha política dentro da universidade, como, de fato, foram vitoriosos na 

disputa pela certificação e organização desse curso.  

No que concerne a responsabilidade da Faculdade de Educação na formação de 

professores, pode-se antecipar que seu papel foi, no período que antecedeu a impantação 

dos cursos noturnos, no minimo displicente, contentando-se com a prestação de 

serviços, através do fornecimento das  chamadas “disciplinas pedagógicas”: a 

Sociologia da Educação, a Filosofia da Educação, a Estrutura e Funcionamento do 

Ensino, a História, as Didáticas e as Práticas. Foi preciso, como será tratado mais 

adiante, que os Institutos de referência mobilizassem seu poder de fogo na hierarquia 

institucional da universidade, pleiteando e, de fato, conseguindo, a responsabilidade 
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pela formação dos licenciandos, para que a Faculdade reagisse em defesa de suas 

prerrogativas de até então. 

É acerca desses embates notórios que antecederam e culminaram a implantação 

da Licenciatura Noturna, com seus contornos político-institucionais explícitos e ocultos, 

que se circunscrevem os objetivos deste trabalho. Trata-se, portanto, de verificar se 

existem evidências empíricas que permitam relacionar a formação docente e seus 

antecedentes históricos e políticos à consecução de um projeto maior de 

internacionalização da nossa economia e atendimento das demandas do capital, 

expresso nas diretrizes de organismos internacionais e projetos de governo para a 

universidade brasileira, tão bem aceita por uma parcela poderosa de seus quadros. 

I.4 Questões de estudo, hipóteses de trabalho e objetivos 

O motor deste estudo foi investigar as relações, que poderia sem exageros 

chamar de contraditórias, entre universidade e sociedade.  Instituição historicamente 

agregadora de imenso capital simbólico, nela se mesclam nobreza e mundanismo, 

distinção e ostracismo, vanguardismo e conservadorismo, entrincheirados em um  

ambiente com regras e ritos próprios. Das inúmeras frestas através das quais a 

investigação sobre o universo  acadêmico se torna possível, escolhi a formação inicial 

de professores, através dos cursos de Licenciatura, como um terreno fértil em que essas 

relações se mostram mais claramente ligadas ao “mundo real”. 

Algumas das razões dessa escolha já foram aqui apontadas, mas a ela agrego um 

aspecto diretamente ligado às expectativas midiáticas e às próprias demandas internas 

dos chamados grupos de resistência acadêmicos: a necessidade imperiosa de pensar a 

democratização do espaço universitário. 

São pelos clamores da “democratização” que se vem exigindo da universidade 

pública a abertura de seus espaços e o redesenho de seu perfil. Por conta dessas 

demandas, incluem-se hoje em sua pauta de discusões a expansão de vagas, os sistemas 

de representação, as políticas compensatórias (as cotas étnicas ou sociais, por exemplo) 

e o redesenho da pesquisa e extensão. Mas é igualmente através das exigências 
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legítimas por democratização que o chamado sistema produtivo investe seus ardis sobre 

a universidade, impondo-lhe uma agenda mercantilizada de prestação de serviços, cuja 

conseqüência mais imediata é o acirramento dos mecanismos predatórios da competição 

aberta, institucionalizados em parâmetros avaliativos extensos e naturalizados como 

justos. Nunca antes nesse país as estatísticas ocuparam espaço tão vital na engenharia 

acadêmica. 

Atender às demandas do capitalismo globalizado pressupõe redefinir as 

condições concretas de sua produção e reprodução. Internamente, os mecanismos de 

cooptação parecem ter sido absorvidos pelos grupos proeminentes e, por isto mesmo, 

dependentes de vultosos aportes de capital, e a meritocracia naturalizou-se como critério 

democrático de distribuição de bens simbólicos e materiais.  

A distribuição e ampliação de vagas na universidade intensificada na última 

década do século passado, em especial através dos cursos noturnos, não poderia escapar 

desse ambíguo significado de democratização. Se, por um lado, responde a 

reivindicações justas e legítimas de atendimento a segmentos excluídos das benesses da 

educação superior pública, especialmente dos trabalhadores e segmentos menos 

favorecidos da população, por outro lado deve ser canalizada para o atendimento das 

demandas mais prementes do mundo produtivo.  

As Licenciaturas se inserem muito bem nessa função. De um lado, atendem a 

necessidades de qualificar os quadros docentes necessários a atuar na escola, suprindo 

uma carência notória de pessoal, em especial nas áreas das chamadas ciências duras. De 

outro, torna a função docente como uma fatia dos bens acadêmicos ofertada 

preferencialmente aos estratos sociais menos privilegiados, cumprindo, assim, a dupla 

função perversa de reprodução dos lugares sociais no interior da academia e 

atendimento às demandas do capital (pela qualificação da mão-de-obra abundante na 

escola média).  

Neste sentido, este trabalho teve em mente algumas questões, baseadas: 
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a. No significado que a universidade tem de responsabilidade social, 

democratização e construção de cidadania que foi priorizado na implementação 

das Licenciaturas noturnas,  nos moldes em que foram concebidas; 

b. No tipo de conhecimento científico produzido,  difundido e valorizado em um 

Instituto de Ensino e Pesquisa e nas correlações de força existentes entre dois 

campos epistemologicamente distintos, porém correlatos, já que têm a Ciência 

Química como área de interseção:  o da formação de pesquisadores e 

profissionais da área científica, no Bacharelado, e o da formação docente para o 

Ensino Médio e Fundamental, na Licenciatura; 

c. Na apropriação das retóricas do “novo” como uma realização conservadora de 

um projeto transformista, de favorecimento político e material e cooptação 

intelectual; 

d. Na procura de relações entre esses elementos e os interesses dos setores políticos 

nacionais e internacionais alinhados no atendimento das demandas do capital. 

Os objetivos desta pesquisa se concentram em: 

1. Identificar como foi gestado o processo de implementação da Licenciatura 

Noturna em Química na UFRJ e as demandas a que veio atender; 

2. Localizar os elementos que permitam traçar o esboço de uma cultura 

institucional hegemônica na Licenciatura, através dos embates concorrenciais 

entre os agentes e as instituições envolvidas no processo; 

3. Apontar as estratégias de transferência de capitais simbólicos entre campos 

epistemológicos distintos, como o científico e o educacional, e o significado que 

isto ganha na realização de um projeto em a Educação se configura como moeda 

de troca para consolidação de grupos hegemônicos na universidade. 

Os objetivos apontados têm como cerne a preocupação minha em compreender 

as relações ambíguas mantidas entre a universidade e a sociedade, entre produção 
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intelectual e reprodução do capital, e de que forma a universidade intervém na escola, 

na qualidade de donatária dos conhecimentos tidos como válidos.  

Algumas hipóteses de trabalho emergiram do conjunto das questões propostas, 

visando a atingir os objetivos desta tese. São hipóteses que vão se adensando na medida 

em que me confronto com o material empírico examinado e as informações contidas no 

extenso rol de publicações sobre formação docente, discutidas nos capítulos seguintes. 

1. A partir da implantação do curso de Licenciatura Noturna, articula-se  um 

sentido pragmático paro campo pedagógico, que deve tornar viáveis as 

justificativas do “novo” projeto de curso; 

2. Na implementação das Licenciaturas Noturnas científicas, a UFRJ assume os 

interesses politicos dos Institutos de pesquisa, sendo negligente ou descartando 

as considerações da Faculdade de Educação; 

3. A Educação foi tomada como moeda de troca para consecução de um modelo de 

formação que tivesse função de proteger os interesses dos grupos hegemônicos 

na estrutura institucional. 

 Identifico, nas correlações de força travadas na academia, em que está posto em 

jogo mais que a defesa de um ponto de vista epistêmico e teórico (a distribuição de 

poder e,  principalmente, de recursos está ali presente todo o tempo), um transformismo 

que faz com que o discurso acadêmico incorpore elementos dos discursos tipicamente 

pedagógicos, com o intuito de dar foros de legitimidade à sua intervenção na formação 

do licenciando. Percebo-o, diferentemente de um processo salutar de compartilhamento 

de funções e responsabilidades, como estratégia clara transferência de capital simbólico, 

visando a privilegiar politica e materialmente o campo científico. 
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I.5 Referenciais teórico-metodológicos 

Ao escolher o campo sociológico como o privilegiado para investigar os projetos 

políticos, as relações de força e as disputas presentes na criação de um curso de 

Licenciatura, pretendeu-se mais que entender um processo localizado, a despeito das 

complexidades que lhe fossem inerentes. Pretendeu-se igualmente avançar sobre um 

tipo de investigação que privilegiasse, ainda que de forma legítima, uma associação 

direta entre contextos políticos, econômicos, culturais e os processos que levaram a 

termo aquele projeto acadêmico do jeito que fora configurado.  

A posição dos agentes intelectuais e políticos e das instituições envolvidas, 

configuradas no interior de um campo de lutas e disputas, têm a capacidade de ampliar 

sobremaneira a compreensão que se extrai das abordagens totalizantes, como as que se 

expressam nas análises contextuais. Mesmo quando levadas a cabo de forma idônea, 

essas abordagens pressupõem uma correspondência imediatamente traduzível entre 

dados de realidade e contexto, o que revelaria uma certa “imprudência” do pesquisador, 

como alertou Pierre Bourdieu em um de seus muitos textos sobre o campo científico33.

Neste sentido, as categorias centrais de campo e de habitus e dos vários tipos de capital 

que são mobilizados nas lutas concorrenciais intrínsecas aos campos servirão de aporte 

às análises que aqui se desenvolverão. 

Falar de Pierre Bourdieu significa falar de um autor em torno do qual muitas 

imprecisões e injustiças se cometeram. A começar pela acusação, desmentida por uma 

leitura cuidadosa de sua obra, de ser ele um sociólogo insensível à sociedade que se 

propõe investigar. Não se pode classificar como neutras as suas denúncias contra as 

mais diversas formas de dominação presentes nas relações sociais contemporâneas: a 

econômica, a simbólica, a de gênero, a cultural, e não seria exagerado atribuir uma 

verdadeira militância intelectual a um autor, cujas armas são um obstinado rigor teórico 

e a produção de idéias e conceitos capazes de desnudar as falácias do liberalismo e a 

miséria da condição humana. Não se trata, portanto, de um pensamento que se contente 

em retratar o mundo, embora seja esta a característica que uma crítica no mínimo 

descuidada lhe insiste em imputar. 

33 Refiro-me aqui especificamente à obra: Os usos sociais da ciência – Por uma sociologia clínica do 
campo científico, já citada anteriormente (V. nota 20), p. 20. 
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Se a perspectiva analítica bourdieusiana reconhece o objeto empírico como 

fundamental ao mapeamento dos contextos adversos em que se arquitetam várias 

formas de miséria social e pessoal, não o faz abandonando os rigores conceituais de 

uma Sociologia que deve estar apta a não somente nomeá-los como frutos de um 

sistema iníquo, repleto de codificações, retóricas e simbolismos destrutivos, mas 

também a investigar-lhes as causas e desnudar-lhes a essência. E se, para os autores de 

A Miséria do Mundo
34, “tudo o que o mundo social faz, o mundo social pode, quando 

equipado com esse saber [o reconhecimento de si mesmo e do contexto em que cada 

indivíduo vive, isto é, a consciência de sua realidade], também desfazer”, não me parece 

ter sido este o vaticínio de uma ação intelectual objetivada que, ressalvas à parte, se 

contentasse em tão-somente descrever o mundo real, como a gosto dos empiristas (e ao 

desmentido de uma militância pouco atenta às várias formas possíveis de luta). 

  As categorias teóricas de Bourdieu serão desenvolvidas, neste trabalho, nos 

momentos e na extensão que se fizerem necessárias. Posso antecipar algumas delas de 

forma mais célere em algum ponto do trabalho, se me convencer de que, naquele 

momento, isto poderia esclarecer um comentário ou raciocínio, mas por certo 

reaparecerão mais adiante com todo seu vigor conceitual. 

 Registro, por fim, outras contribuições poderão ser trazidas à discussão, por 

força de darem maior consistência ao presente estudo. 

I.5.1 Categorias teóricas de análise 

As relações de força engendradas nos mecanismo de delimitação de campo e de 

habitus são essenciais à compreensão dos embates, adesões e recusas à ordem 

estabelecida,  dinâmica esta a que se transformará no caldo de cultura em que será 

gestada a formação do licenciando. 

34 BOURDIEU, PIERRE (coord.). A miséria do mundo. 5ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 2003. Coletânea de 
entrevistas, realizadas no início dos anos 80 e precedidas de artigos teóricos, que retratam 
cuidadosamente a história de vida de pessoas de várias origens, na França, que, à sua maneira, viviam 
diversas formas de miséria social e pessoal. 



31

 Cultura e processos de criação de identidades em campos de disputas 

permanentes repõem a discussão no plano das lutas hegemônicas que, inexoravelmente, 

se entrecruzam com o conceito sempre muito difícil de ideologia. Admitidas tal 

complexidade e as dificuldades teóricas de mediar tantos conceitos e categorias, é 

mister definir  um campo de análise prioritário, o que já antecipei anteriormente ao 

admitir a Sociologia bourdieusiana como fértil para as considerações e análises aqui 

empreendidas. 

 Identifico,  a seguir, os campos teóricos de investigação adotados neste trabalho, 

aos quais agrego alguns breves comentários. Trata-se de apenas enunciá-los, não se 

tendo a pretensão de desenvolvê-los plenamente neste capítulo introdutório. A ordem 

em que se apresentam não representa hierarquia. 

a) Produção, modos de produção e conhecimento 

Repor a questão do conhecimento no campo do conflito e interesses de classe é 

tarefa presente em uma longa tradição da Sociologia Crítica, que reconhece,  nos 

processos de produção material, a determinação de todos os demais processos sociais: 

“o modo de produção da vida material determina o caráter geral dos processos sociais, 

políticos e espirituais da vida. Não é a consciência do homem que lhes determina a 

existência, mas, ao contrário, a existência social que determina suas consciências”35.

Refiro-me, claro, à análise da totalidade social, na qual o próprio conhecimento é 

fetichizado em mercadoria. 

 O entendimento do conhecimento como produto o associa diretamente às formas 

de produzi-lo e à sua finalidade, tanto mais valorizada quanto mais especializado se 

tornar. Refiro-me aqui ao conhecimento científico, aquele ao qual se atribuem foros de 

legitimidade e que norteia os critérios de sua própria validação, o que de antemão lhe 

desmistifica qualquer pretensão de neutralidade. E é justamente no empenho de produzir 

um conhecimento científico puro que devemos entender os conflitos de interesses e as 

35 MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. Reproduzido em FERNANDES, Florestan 
(org.). K. Marx, F. Engels. Coleção Cientistas Sociais (3ª. Ed.). Rio de Janeiro: Ática, 1989. 
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extenuantes relações de força travadas no seio da academia, onde não basta ter validade 

o conhecimento ali produzido, mas é imperativo que seja “o” conhecimento válido. 

 Analisando as relações escola-universidade no contexto da produção de bens 

materiais e simbólicos, voltada para as necessidades do mercado – o conhecimento 

convertendo-se em mercadoria –, Rodrigez e Garzón apontam uma articulação cada vez 

mais intensa de dois níveis de ensino em um único processo determinado por agentes 

econômicos: 

 As discussões a respeito da produção desses bens, permeada pelas determinações 

econômicas, clareiam mais a dialética estrutura-superestrutura já abordada na 

compreensão dos processos culturais segundo Raymond Williams, mas ao mesmo 

tempo aprisiona qualquer investigação a esta polarização. O problema central nisto é o 

contentamento pela análise externalista, em que a relação macro–micro, fato–contexto,

que se revela, dessa perspectiva, tanto suficiente quanto peremptoriamente viável. 

 Ora, negar a vitalidade de uma análise da totalidade é tão obscuro quanto aceitar 

que tudo nela se revele (o que é negado, inclusive, pela própria totalidade, em um 

paradoxo quase sempre não mencionado). Eis por que o universo intermediário dos 

agentes e das posições que exercem neste campo, determinada por um habitus peculiar, 

como já foi explanado anteriormente, será o mote analítico deste trabalho. 

 Interessante observar que existe um duplo movimento na Licenciatura em 

Química que ora focalizo. Se é verificável que a Química assume o discurso pedagógico 

no campo de referência, também o discurso pedagógico cede à lógica cientificista, 

36 RODRIGUEZ. J. G., GARZÓN, J. C. Cooperação escola-universidade e construção do currículo. In: 
GARCIA, R. L., MOREIRA, A. F. B (orgs.). Currículo na contemporaneidade: incertezas e desafios.
Op. Cit., p.212. 
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provavelmente em nome de uma inserção na modernidade que a ciência prima por 

representar. Entender este duplo movimento consiste em subsídio essencial ao nosso 

trabalho.

b) Capital cultural, campo e habitus

As noções bourdieunianas de campo – do qual o campo  científico é um caso 

particular nesta pesquisa – e o conceito de habitus são centrais, como eixo organizador 

das demais categorias analíticas que pretendo abordar. 

Com efeito, a contribuição de Bourdieu na perspectiva de uma sociologia crítica 

é a de recusar uma concepção de relações simbólicas abstratas ou idealizadas, mas, ao 

contrário, assumi-las como ações concretas, mediadas pelas relações de forças 

contraditórias atinentes à delimitação dos vários campos simbólicos – o da cultura, o da 

ciência, o da educação, para citar alguns: “Os campos são os lugares de relações de 

forças que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um campo não se 

orienta totalmente ao acaso”37.

Bourdieu agrega à informação de como é constituído o habitus dos agentes 

sociais, “isto é, maneiras de ser permanentes, duráveis, que podem, em particular, levá-

los a resistir, opor-se às forças do campo”38, um conjunto complexo de atributos que 

denomina “capital simbólico”, que é, em suma, aquilo que vai definir a posições dos 

agentes no campo e orientar-lhes as estratégias de ação. 

Em todas as articulações teóricas de campo e habitus, Bourdieu faz questão de 

incluir a intencionalidade das ações concretas dos agentes sociais, quer seja no sentido 

de conservarem ou no de rejeitarem certas determinações do campo, de modo a 

preservarem seus interesses, descartando por inteiro a neutralidade dessas ações. 

Condiciona, entretanto, a capacidade de ação e de manobras ao montante de capital 

específico acumulado, que entra nas disputas de um intrincado jogo de poder. 

37 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia crítica do campo científico. Op. 
Cit., p. 27 
38 Idem, p.28. 
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 Na hierarquização de categorias teóricas, coloco a delimitação do campo e a dos 

tipos de capital presentes na construção do habitus dos intelectuais acadêmicos e dos 

professores da escola como ponto de partida para compreender as outras relações ali 

travadas, a saber, no campo da cultura, da ideologia e das construções hegemônicas. 

I.6  Procedimentos investigativos 

Quanto ao método de investigação empregado, a base empírica da pesquisa é 

apoiada na análise documental e extensa revisão bibliográfica.  

Os documentos estudados incluem: 

O projeto de criação do curso de Licenciatura Noturna; 

Documentos produzidos na Faculdade de Educação, no Instituto de 

Química e na Reitoria da UFRJ acerca das Licenciaturas; 

Atas da Colenda Congregação da Faculdade de Educação; 

Resoluções do Conselho de Ensino para Graduados (CEG) da UFRJ; 

I.7 A organização da pesquisa 

 A enorme quantidade de produções que têm a formação inicial docente e cursos 

de Licenciaturas (em quantidade mais modesta, diga-se) como objeto reúne um número 

bastante variado de perspectivas teórico-metodológicas, recortes temporais, relatos etc. 

Um ponto em comum é a facilidade com que esse farto material se encontra ao alcance 

do leitor e do pesquisador, através das bibliotecas universitárias e dos bancos de dados 

eletrônicos, tornando no mínimo enfadonhas as retrospectivas excessivamente extensas 

de cada passo, de cada histórico, de cada pormenor dessas produções. 

 Neste sentido, embora façamos uma minuciosa revisão das produções no campo, 

às quais consagraremos os dois primeiros capítulos deste trabalho, evitaremos insistir 

em retrospectivas contextuais mais que exauridas na literatura especializada. Por 
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exemplo, se as artimanhas neoliberais estão na raíz de boa parte das políticas pensadas e 

empreendidas na formação inicial de professores nas duas últimas décadas, estarão elas 

certamente problematizadas e devidamente trazidas à análise em questão, mas o longo 

percurso histórico dessas investidas não será mais repetido ad nauseum aqui.  Assim, 

aquilo que será transcrito nesta tese são os trabalhos mais específicos, as contribuições 

mais originais ou fundamentais à construção do objeto da pesquisa, propriamente dito. 

Uma fonte extensa de leituras de apoio será oferecida, no entanto, nas notas e 

referências, permitindo ao leitor aprofundar aquilo que julgar necessário fazer.    

 Este tipo de recorte é fundamental àquilo que Bourdieu consagra como elemento 

essencial à pesquisa científica: o conhecimento do que já foi produzido antes, a 

capacidade de a Ciência criticar-se a si mesma. As minudências a que me dedicarei nos 

capítulos posteriores poderia, no entanto, contradizer os limites que aqui imponho aos 

relatos retrospectivos e contextuais.  Espero deixar claro no devido espaço, no entanto, o 

sentido dessas minúcias, quando existirem, pois terão sido feitas de forma a evidenciar, 

por eliminação, os temas silenciados, igualmente bons indicadores dos (des)caminhos 

do campo investigado. 

 O terceiro capítulo, que tratará propriamente da análise da Licenciatura em 

questão, será subdividido em quatro focos, à luz dos referenciais teóricos escolhidos: os 

antecedentes, os embates, o projeto e as conciliações. A análise de cada um desses 

elementos,  no sentido de realçar o conjunto, se seguirá até as conclusões desta tese. 



CAPÍTULO 1 

Um breve panorama sobre a formação inicial de professores 

e as Licenciaturas nas áreas científicas no Brasil 

Introdução

Neste primeiro capítulo, procuro situar, a partir de um levantamento 

bibliográfico, a formação inicial dos professores no Brasil, dando ênfase às discussões 

acerca das Licenciaturas nas áreas científicas. Embora o foco deste trabalho sejam os 

cursos de Licenciatura em Química, tendo como pano de fundo o caso particular da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, não se podem ignorar as discussões mais gerais 

sobre formação de professores, resumidas aqui em alguns eixos temáticos. 

Em fins dos anos 70 do século passado, as discussões sobre a formação docente 

se tornaram mais freqüentes em nosso país, ganhando um salto de qualidade nos anos 

80, embora já fossem objeto de preocupações dos pesquisadores em Educação, 

39 SILVA, Andréia F. da. Formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa 
(1987-2001). Tese de Doutorado em Educação. Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Educação, 2004, p. 20.
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especialmente a partir da Reforma Universitária de 1968, que deu nova organização aos 

cursos de Licenciatura. É um tema que está intimamente ligado ao projeto de sociedade 

que se prioriza em um dado momento histórico de um país, razão pela qual há tantas 

concepções se entrecruzando nas pesquisas sobre formação inicial de professores nos 

cursos de Pedagogia ou nas Licenciaturas. Hoje, quando o projeto neoliberal de 

sociedade vai se configurando hegemônico nos instrumentos legais que regulam a 

educação e o Ensino Superior no Brasil, qualquer contra-ofensiva, por imperiosa que 

seja, não pode ser desatenta a ponto de menosprezar a capacidade organizadora da 

ideologia dos tempos globalizados. Afinal, é no terreno da ideologia que são 

ressignificadas as noções de eficiência, produtividade e justiça social, que a vulgata 

neoliberal se incumbe de tornar assimiláveis e aceitas com simpatia por amplos setores 

da sociedade civil40.

Este capítulo trará um apanhado geral acerca da formação inicial de professores 

no Brasil, suas influências e sua abrangência frente às discussões internacionais. Por se 

tratar de um tema consignado em um sem-número de estudos realizados no longo 

percurso histórico, tão amplos quanto o são os focos de investigação, as perspectivas 

teórico-metodológicas de abordagem, os níveis de formação docente considerados e os 

instrumentos privilegiados na análise, será inevitável proceder a um recorte na revisão 

de literatura, a ser feito na exata medida do que for indispensável ao cotejamento das 

discussões específicas sobre meu objeto de estudo. Isto se justifica face a temas bastante 

recorrentes na literatura recente sobre professores de Ciências, em que se incluem os de 

Química, destacando-se um número significativo de trabalhos que tratam do chamado 

“professor-pesquisador”, da formação continuada e também aqueles que reclamam um 

envolvimento maior do ensino de Química com as questões da sociedade, da cultura e 

do meio ambiente.  

O capítulo termina com a apresentação de uma síntese das discussões na área e 

da seleção de alguns aportes conceituais e epistemológicos, a partir dos quais a questão 

institucional que compõe o cerne de meu objeto – a Licenciatura em Química – terá 

segmento ampliado no próximo capítulo. 

40  Esta discussão se encontra muito bem desenvolvida em: PELEGRINI, T.; LARA, A. M. B. As 
Reformas do Ensino Superior no Estado Militar e no Estado Neo-conservador Brasileiro: Limites e 
Perspectivas. Revista HISTEDBR On-line, n. 25, p. 156-170, mar. 2007. Capturado em <www.scielo.br> 
em 09/09/2007, 6h46min. 
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1.1 A formação inicial de professores: os debates no Brasil e algumas referências 

internacionais 

Foi a partir especialmente da última década do século XX que o tema formação 

inicial de professores ganhou fôlego notável entre os pesquisadores brasileiros, 

impulsionado pelas novas produções internacionais que tratavam da formação e 

profissionalização docentes 41 . São discussões que cobrem um amplo espectro de 

abordagem, de perspectivas teóricas e de recortes institucionais, que organizei 

resumidamente em torno de sete eixos principais, em função da importância e da 

freqüência de cada um desses focos na literatura pesquisada e, principalmente, dos 

desdobramentos que propiciaram nas análises ulteriores sobre o meu objeto de estudo. 

 Como todo critério classificatório, esta organização se rende à arbitrariedade 

não apenas na seleção dos motes de cada eixo, mas também na extensão com que 

resolvi tratá-los. Uma vez que a formação de professores, tomada lato sensu, não é o 

objeto imediato de minha pesquisa e deve servir apenas como suporte às discussões 

específicas sobre a Licenciatura em Química, esta sim a ser problematizada, optei por 

um mapeamento das tendências gerais, classificadas em eixos que ora se intersectam, 

ora convergem, de modo que suas fronteiras não devem ser consideradas rígidas. 

Mapear tendências gerais não me exime de apontar que, dentro das discussões 

correntes sobre cada um dos focos que ora organizo, não têm sido poucas ou infrutíferas 

as críticas existentes contra certas noções muito caras aos discursos mais triviais sobre 

os problemas enfrentados nas Licenciaturas. Algumas dessas críticas, muito bem 

apontadas em trabalho de Dias-da-Silva42, vão no sentido de denunciar o processo de 

esvaziamento do conhecimento educacional, em nome de uma apologia à prática 

docente e à primazia da noção de professor-reflexivo43. Se a ênfase nas questões da 

prática forem tantas a ponto de induzirem a uma crença ingênua de que,  na reflexão 

sobre a prática docente, os problemas encontrarão uma solução espontânea, correr-se-á 

41  Em língua portuguesa, António Nóvoa é seguramente o autor mais difundido que trata do tema 
profissionalização e trabalho docentes. Do início dos anos 90, destaca-se, organizada pelo autor, uma 
coletânea de artigos sobre o tema: q. v. NOVOA, A. (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 
1992.   
42  DIAS-DA-SILVA, Maria H. G. F. Política de formação de professores no Brasil: as ciladas da 
reestruturação das licenciaturas. Pespectiva. Florianópolis: v. 23, n. 02, pp. 381-406, jul./dez.2005. 
43 Idem, pp. 388-392 passim.
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o risco de relegar-se a plano inferior a imprescindível contribuição teórica, ponto de 

partida de qualquer reflexão duradoura que se pretenda acerca dessas práticas.   Outras 

críticas, no mesmo sentido, isto é, no de denunciar a precarização dos conhecimentos 

educacionais nos processos de formação docente (em função de que ainda se acredita 

que o domínio de conteúdos específicos, aos quais se agregue um número cada vez 

maior de horas práticas, deve satisfazer às necessidades formativas de um “bom 

professor”), são encontradas em meio a um extenso rol de problemas apontados e 

rebatidos em Lüdke e Moreira44, com ressalvas explícitas de que a valorização do 

debate teórico, de fundamentação, não deve ser confundida com tornar-se refém de 

teorias que descartem os dados construídos na experiência docente. 

Feitas essas ressalvas, agrupei em eixos os principais focos de discussão sobre 

formação inicial de professores, a fim de subsidiar uma discussão que, no Brasil, como 

já foi dito, vai se adensando nos anos 80 e 90, seguindo uma tendência internacional de 

resgatar a importância investigativa do trabalho e da formação docentes. Não seria 

incorreto admitir uma certa cronologia na seqüência desses eixos, em função dos 

desdobramentos e dos novos elementos incorporados à discussão do tema, a saber:  

1. O do paradigma da reflexão-na-ação, com o propósito de superar a dicotomia 

teoria-prática instituída pelo modelo da racionalidade técnica, herdeiro direto da 

matriz positivista e de notável influência sobre a organização curricular dos 

cursos de formação profissional, incluindo aí a de formação de professores. Tem 

suas origens nas propostas de Donald Schön, que serviram de inspiração a 

inúmeros trabalhos voltados à formação do professor-reflexivo, isto é, aquele 

que estaria apto a refletir na e sobre a sua prática cotidiana, gerando um saber 

peculiar e articulado45.

44 LÜDKE, M; MOREIRA, A. F. B. Propostas recentes para a reforma da formação de professores no 
Brasil. Revista Portuguesa de Educação. Braga: Universidade do Minho, 15(1), 2002, pp. 53-83. O artigo 
analisa as políticas de formação de professores no Brasil, à luz dos dispositivos legais que regem o tema. 
O artigo é bem mais abrangente em suas críticas, para além do que apontei no texto (isto é, quanto à 
precarização das disciplinas teóricas educacionais nos cursos formativos), incluindo nelas: a 
flexibilização da formação de licenciandos a portadores de diplomas de nível superior; o viés 
psicologizante das propostas legais, a pouca democracia participativa na elaboração dos dispositivos por 
parte dos órgãos decisórios e as noções correntes de pesquisa sobre o trabalho docente. 
45 A influência exercida por Donald Schön nas pesquisas sobre formação de professores no Brasil, mais 
precisamente sobre a categoria “professor-reflexivo” pode ser percebida em artigo do início dos anos 90 
da professora Lucíola Santos: SANTOS, L. L. de C. P. Problemas e alternativas no campo da formação de 
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2. O da perspectiva da crítica emancipatória, que define uma pedagogia 

progressista, voltada para a construção da cidadania, tomada aqui como 

“participação crítica do sujeito em todas as esferas da vida pública e a 

compreensão da importância da ação coletiva para a criação de uma sociedade 

igualitária”46. O professor é instado a assumir seu papel de intelectual orgânico,  

capaz de liderar mudanças em nível intelectual e moral na sociedade e de propor 

um novo projeto educacional, que contaria com participação dos grupos sociais 

organizados, somando pressões e esforços em prol de uma Educação pública de 

qualidade. Tal perspectiva recebe influência dos trabalhos de Henry Giroux e de 

outros educadores críticos e, no campo do currículo, da chamada “Nova 

Sociologia da Educação”, preenchendo uma lacuna assumidamente política que 

se encontrava, de certo modo, aberta nos trabalhos de Schön.

3. O da agenda de discussões acerca da profissionalização e dos saberes 

docentes, que reconhece, para além de competências técnicas e dos 

conhecimentos específicos discutidos em sua formação, um conjunto de saberes 

construídos pelo professor ao longo de sua carreira, fruto de uma reflexão sobre 

sua prática docente e que é típico e indissociável de seu trabalho profissional. 

Trata-se de enfoque que visa a superar um histórico bastante negligente em 

relação às histórias de vida, às trajetórias, aos conhecimentos e compromissos do 

professor e procura resgatar o sentido de sua prática cotidiana, trabalhando todos 

esses elementos de uma perspectiva teórica e conceitual. Destacam-se, neste 

eixo, as pesquisas de Nóvoa, Perrenoud, Tardif, que inspiraram 

significativamente as produções nacionais sobre o tema47.

professores. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília: v. 72, n. 172, set./dez. 1991, pp. 318-
334. 
46 Idem, p. 325. Interessante lembrar aqui o texto de uma conferência de Florestan Fernandes, que foi 
proferida em Seminário realizado na Universidade de São Paulo, em 1985, intitulado “Dependência 
econômica e cultural, desenvolvimento nacional e formação de professores”, dando indicação de que o 
tema “formação de professores” era uma preocupação de fato naquele momento. A convergência das 
idéias do sociólogo brasileiro com os autores internacionais citados na referência informada no início 
desta nota é inequívoca, especialmente no que tange a participação dos educadores em movimentos 
populares, através de uma aliança militante. Cf.:  FERNANDES, F. A formação política e o trabalho do 
professor. In: CATANI, D. et al. (orgs.) Universidade, escola e formação de professores (2ª. ed.). São 
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 13-37. 
47 Ver: TARDIF, M. et al. Os professores face ao saber : esboço de uma problemática do saber docente. 
Teoria & Educação. Porto Alegre: n. 4, 1991; PERRENOUD, P. Formar professores em contextos sociais 
em mudança: prática reflexiva e participação crítica. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: 
ANPEd, n. 12, set-dez, 1999, p. 5-21; NÓVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In: NÓVOA, 
A. Vida de Professores, Op. Cit.. Uma panorâmica da trajetória das pesquisas brasileiras sobre formação 
e profissão docente encontra-se em: NUNES, C. M. F. Saberes docentes e formação de professores: um 
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4. O da pesquisa docente, idéia que ganha substância a partir do conceito de 

professor-reflexivo de Schön e que se baseia no fato de que o professor deve 

experimentar, em sua prática diária na sala de aula, a melhor maneira de atingir 

seus alunos, empreendendo aquela pesquisa que é própria de sua atividade 

profissional e do contexto em que é produzida. Distingue-se, portanto, das 

pesquisas científicas tradicionais, razão pela qual uma nova categoria – a do 

professor-pesquisador – passa a fazer parte do rol das produções educacionais 

brasileiras. Essa categoria tem origens nos trabalhos clássicos de L. Stenhouse e 

é recorrente e ampliado por Kenneth M. Zeichner, dentre outros autores48.

5. O dos marcos legais, em conseqüência dos embates em torno da promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº. 9.394/96) –, 

que estabelece, dentre outras, as normativas para a criação e o funcionamento 

dos cursos de formação de professores no país, dos quais a Licenciatura é uma 

modalidade, e dos debates que antecederam a fixação das Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Graduação, no início dos anos 200049.

6. O da crítica à ingerência de organizações multilaterais nas políticas de 

formação docente, com destaque dado ao Banco Mundial50. Embrenhadas nos 

discursos de Reforma do Estado e na necessidade de os países periféricos 

melhorarem sua competitividade no mercado mundial, no bojo da chamada 

Agenda Neoliberal, as políticas de expansão do ensino superior no Brasil, 

breve panorama da pesquisa brasileira. Educação & Sociedade. Campinas: ano XXII, nº. 74, p. 27-42, 
Abril/2001.  
48 Kenneth M. Zeichner, pesquisador na Universidade de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Trabalha 
na área de formação docente e defende o exercício de uma pesquisa realizada pelo próprio professor e que 
esteja próxima à sua realidade. O tema “professor-pesquisador” aparece como mote de uma parcela 
significativa de trabalhos, teses e dissertações na área de formação de professores de Química. Sobre o 
tema, ver: ZEICHNER, K. M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. 
In: GERALDI, C. (org.) Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: 
Mercado das Letras, ALB, 1998, p. 207-236. Apud: LUDKE, M. O professor, seu saber e sua pesquisa. 
Educação & Sociedade. Campinas: ano XXII, nº. 74, Abril/2001, p. 77-96. 
49 A este respeito, ver o excelente sumário das discussões a respeito das políticas educacionais para a 
formação docente, a partir dos anos 90, em: PEREIRA, J. E. D. As Licenciaturas e as novas políticas 
educacionais para a formação docente. Educação & Sociedade. Campinas: ano XX, nº. 68, Dezembro/99,. 
pp. 109-125 
50 O tema será desenvolvido no capítulo 2 desta Tese. Quanto à atuação do Banco Mundial na formulação 
de políticas públicas na América Latina, onde se destaca como “o mais importante agente de influência 
nas reformas educacionais da região”, antecipo uma leitura obrigatória: TORRES, Rosa Maria. 
Tendências da formação docente nos anos 90. In: WARDE, Mirian Jorge (org.). Novas políticas 

educacionais: críticas e perspectivas. São Paulo: Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: 
História e Filosofia da Educação - PUC-SP, 1998, pp. 173-191. 
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especialmente a partir da última década do século XX, tiveram em pauta “um 

discurso de economistas para ser implementado por educadores” 51, à luz da 

racionalidade “custo-benefício”. A educação é posta como um “serviço” e, como 

tal, deve ser aberta ao setor privado e, na esfera pública, ser gerida 

financeiramente segundo critérios de avaliação de desempenho institucional. A 

formação em serviço, mais apropriada às demandas do mercado, deve ser 

privilegiada em relação à formação inicial. 

7. O da organização trabalho e da formação docentes à luz do currículo e da 

cultura, entendendo o currículo “como território em que ocorrem disputas 

culturais, em que se travam lutas sobre os diferentes significados do indivíduo, 

do mundo e da sociedade, no processo de construção de identidades”52. Neste 

sentido, reserva-se ao currículo um papel ativo de enfrentamento da 

aparentemente inevitável lógica do neoliberalismo, a partir do investimento em 

uma formação docente crítica e engajada, apta a compreender as novas 

configurações identitárias dos sujeitos e da sociedade contemporânea, 

minimizando os efeitos angustiantes de submissão a essa lógica globalizada. 

Os eixos aqui apresentados foram propostos no sentido de resumir as discussões 

sobre formação docente, de modo a contextualizá-las em cenário que vem ganhando 

destaque cada vez maior dentre outros temas recorrentes na pesquisa educacional 

brasileira e nos debates internacionais. Um corte que perpassa, no entanto, a quase 

totalidade dessas discussões, em maior ou menor grau, é o consenso sobre a necessidade 

de criticar as investidas das políticas globalizantes e neoliberais sobre a educação, em 

geral, e a formação docente, em particular, o que exige redobrada atenção quando 

considerados os apontamentos destacados nos dois últimos eixos. Mas quais seriam as 

repercussões dessas discussões dentro da chamada Educação Química, área que se 

firma no Brasil entre fins dos anos 70 e início dos anos 80, coincidindo com a criação 

51 Citado por LÜDKE, Menga; MOREIRA, Antonio F. B.; CUNHA, Maria Isabel da. Repercussões de 
tendências internacionais sobre a formação de nossos professores. Educação & Sociedade. Campinas: ano 
XX, nº. 68, Dezembro/99, p. 283. 
52 Destacam-se, no campo de estudos de currículo no Brasil, o trabalho de Moreira, de onde a citação no 
texto foi retirada. Ver MOREIRA, Antonio F. B. Currículo, cultura e formação de professores. Educar.
Curitiba: UFPR, n. 17, 2001, p. 39-52.  
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de uma sociedade científica e se fortalecendo com a criação de sua Divisão de Ensino, 

como será visto mais adiante?  

Nas publicações que focam especificamente a Ciência Química, abordadas no 

próximo capítulo, são praticamente ausentes as discussões sobre o trabalho docente e 

sua formação antes dos anos 90, quando coincidem com o adensamento teórico dos 

debates acerca da docência em geral. Trata-se de pesquisas que ocupam um nicho 

bastante modesto, que oscilam entre estudos de caso descritivos e proposições de novas 

organizações curriculares dos cursos de Licenciatura. Se os descaminhos do mundo 

globalizado e de seu braço ideológico – o neoliberalismo – instigam a produção de uma 

crítica contundente à sua lógica epistêmica e material, lógica esta que costuma investir 

diretamente no desenho das habilidades e competências que devem ser potencializadas 

nas áreas de ensino das Ciências, chega a ser surpreendente como essas críticas 

passaram ao largo das análises disponíveis dos cursos de Licenciaturas científicas, 

marcadas basicamente por enfoques operacionais e organizacionais. São lacunas que 

estão a exigir teorizações mais amplas no campo político e sociológico, que captem o 

sentido que ganham os novos cursos noturnos, por exemplo, no emaranhado de 

interesses que estão na raiz de sua implementação. 

De qualquer forma, tão importante quanto considerar os temas eleitos como 

legítimos em um domínio de conhecimento (por exemplo, o destreza no manuseio de 

técnicas laboratoriais no ensino, na área da Educação Química) é procurar compreender 

os contextos simbólicos que negaram tal legitimidade a outros temas, considerados 

menos nobres ou indignos, para me apropriar de uma terminologia de Pierre Bourdieu, 

já que, para o sociólogo francês 

A definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas dignos de interesse 
é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que coisas também muito boas 
de se dizer não sejam ditas e com que temas não menos dignos de interesse não 
interessem a ninguém, ou só possam ser tratados de modo envergonhado ou 
vicioso53.

53 BOURDIEU, P. Método científico e hierarquia social dos objetos. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, 
A. (orgs.) Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 35 
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Neste sentido, o tema silenciado dos cursos de formação inicial de professores 

de Química no nível médio, como as Licenciaturas, pode ter como explicação mais que 

um mero desinteresse historicamente localizado, motivado por uma baixa taxa de 

retorno material e simbólico ao investimento do pesquisador, que aqui antecipo à guisa 

de uma abordagem bourdieusiana. É possível ser o efeito de uma censura prévia posta 

em prática na pesquisa educacional ou na pesquisa química, motivada talvez por um 

consenso de que basta o domínio de técnicas, métodos e conteúdos (ou, no mesmo 

sentido, basta o reparo às más operacionalizações de técnicas e métodos) para garantir-

se um aprendizado eficiente, conforme apontam as evidências empíricas dos 

levantamentos detalhados das fontes bibliográficas inventariadas neste e no próximo 

capítulo. 

1.2 As discussões sobre Licenciaturas: uma retrospectiva dos temas (ainda) 

candentes

 Um dos primeiros trabalhos especificamente produzidos sobre as Licenciaturas 

foi originado de uma pesquisa muito extensa e detalhada realizada na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ –, em 1988. Coordenado por Vera 

Candau, deu prioridade aos relatos de profissionais envolvidos com a formação de 

professores nos campos específicos de conhecimentos, que estavam fora das unidades 

de Educação: ou seja, as peculiaridades das Licenciaturas científicas ganharam um foro 

de discussão à altura dos desafios que já se mostravam visíveis e graves à época54.

 Um relatório parcial da pesquisa, publicado em 1987, trouxe um panorama 

extremamente preciso sobre os descaminhos da Licenciatura, que aqui reproduzo por 

localizar, com a qualidade das boas sínteses, as raízes históricas desses cursos, 

modificados pela Reforma Universitária de 1968, cujas origens se remetem à criação 

das Faculdades de Filosofia, na década de 30 do século passado.

54 CANDAU, V.; LÜDKE, M.; MENDONÇA, A.W.; WAGNER, R. E WALL, Y. Novos rumos da 

licenciatura - Relatório de Pesquisa, Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
1988.
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 O relatório é arguto nas críticas e são os problemas ali apontados muito 

próximos dos vividos pelas Licenciaturas na UFRJ, em especial após o 

desmantelamento da Faculdade Nacional de Filosofia – FNFi –, em 196856. Creio ser 

interessante dar um maior detalhamento a este estudo, pois seus diagnósticos, feitos há 

mais de 20 anos, demonstram quão imperativo é avançar na superação de problemas que 

parecem resistir incólumes ao tempo e aos discursos. 

A pesquisa Novos Rumos da Licenciatura propôs-se a tarefa de romper com as 

linhas tradicionais de estudos sobre a formação docente nesses cursos (não deixa claro 

quais são), procurando localizar experiências inovadoras e, a partir delas, apresentar 

alternativas. Limitação de recursos circunscreveu-a a 3 experiências localizadas no 

estado do Rio de Janeiro que encarnavam esse aspecto de inovação. O detalhamento que 

decidi dar a este trabalho se deve ao seu pioneirismo e ao fato de os diagnósticos ali 

apresentados refletirem problemas ainda não superados, a despeito do caráter datado das 

recomendações e dos reparos que, certamente, algumas delas suscitam. No entanto, a 

pesquisa antecipa uma agenda que ocupará boa parte das produções acadêmicas sobre 

formação inicial nos próximos anos e é bastante feliz em localizar historicamente as 

raízes da licenciatura. 

55 CANDAU, V (Coord.). Novos rumos da licenciatura. Brasília: INEP/PUC-RJ, 1987.
56 Voltaremos ao tema no capítulo 3, em que o caso específico da UFRJ será tratado, com indicações das 
importantes referências bibliográficas sobre o tema. 
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 Organizada qualitativamente, a pesquisa apontou um diagnóstico dos problemas 

enfrentados pelas Licenciaturas que considero interessante detalhar: 

Posição secundária ocupada pela formação inicial de professores na 

universidade, devido à prioridade dada à pesquisa e elaboração do conhecimento 

científico, praticamente monopólio dos cursos de pós-graduação. Isto se remete, 

segundo a pesquisa, à questão da avaliação interinstitucional, centrada nos 

indicadores de produtividade acadêmico-científica. 

Desvalorização das atividades ligadas à formação docente dentro da própria 

academia, na qual é vista como ocupação menos nobre, afetando sobremaneira a 

reputação intelectual dos agentes que delas se ocupam ou que nelas insistem. 

Forte sistema de hierarquização, estando as atividades ligadas à pesquisa e à 

produção científica no topo da pirâmide de valores acadêmicos e, em 

contraposição, “o poder vai claramente decrescendo à medida que se troca a 

atividade de pesquisa pela de ensino ou qualquer coisa relacionada com a 

educação”57.

Grande distanciamento entre universidade e escola, refletindo a própria 

hierarquia de valores acadêmicos. 

Ausência de um trabalho interdisciplinar, que mobilize e agregue discussões de 

todas as áreas envolvidas com a formação docente. 

A partir desses diagnósticos, a pesquisa aponta uma série de propostas, 

igualmente interessantes por anteciparem as temáticas sobre formação docente que 

surgirão nos próximos anos, nem todas, obviamente, em sintonia com essas 

recomendações.  A primeira delas critica a tentação de se atribuir às mudanças 

curriculares efeitos miraculosos, em geral meros remendos formais, sem significarem 

uma verdadeira mudança na práxis. A segunda, a mais polêmica, desloca o eixo da 

57  LÜDKE, Menga. Formação de docentes para o ensino fundamental e médio (as licenciaturas).
Brasília: Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, maio 1994, p. 10. 
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formação de professores para os conteúdos específicos, por conta da impossibilidade de 

um bom exercício docente na ausência de conteúdos. Superar a valorização excessiva da 

dimensão cognitiva na formação docente é a terceira recomendação feita, já que ao 

pedagógico devem-se agregar as dimensões científicas, políticas e emocionais. A outra 

recomendação preconiza a adoção de espaços interdisciplinares, pelas razões apontadas 

nos diagnósticos. A valorização da pesquisa no ensino encontra eco em inúmeros 

trabalhos publicados nos anos seguintes, em especial dentro dos Encontros Nacionais de 

Didática e Prática de Ensino – ENDIPES. O reforço das práticas coletivas e o 

reconhecimento da importância dos determinantes estruturais e psicossociais encerram 

as duas últimas recomendações.  

Seguindo a trilha da pesquisa da PUC-RJ, um documento extenso, encomendado 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em 1994, à pesquisadora 

Menga Lüdke (que participou da pesquisa de 1988) fornece um panorama de como a 

Licenciatura é tratada em vários periódicos nacionais, nos textos bibliográficos e em 

discussões acadêmicas. O trabalho incorpora novos temas, como o da formação 

continuada, analisa as ingerências dos organismos multilaterais na formação inicial de 

professores e atualiza os debates, alguns poucos anos após a pesquisa original de que 

fez parte58.

Não é objetivo meu aqui repetir as análises exaustivas produzidas pela autora, 

mas sim o de indicar este trabalho como uma referência dos estudos sobre Licenciatura, 

pela extensão do material comentado. Um tema, no entanto, que surge mencionado na 

pesquisa de Lüdke são os cursos noturnos, silenciados nas referências anteriores e 

fundamental à construção de nosso objeto de pesquisa. Um desses trabalhos citados que 

passamos a analisar foi o de Arroyo59.

A partir de um estudo de autor, publicado pela ANDES, a formação docente é 

pensada da ótica das necessidades do aluno trabalhador, que compõe o grande 

contingente de licenciandos dos cursos noturnos. O autor reclama a completa 

negligência às especificidades e necessidades da clientela dos cursos noturnos, 

58 LÜDKE, Menga. Formação de docentes para o ensino fundamental e médio (as licenciaturas). Op. 
Cit.
59 ARROYO, Miguel. Universidade e Sociedade. Brasília: ANDES, Ano 1, N. 1, fev. 1991
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denunciando um aspecto um tanto ou quanto falacioso contido nas propostas de 

democratização da universidade (o autor focaliza o papel preponderante das 

universidades públicas, neste terreno), que se nega a rever os vínculos históricos entre 

tempo de estudo e tempo de trabalho, impedindo “que a abertura democrática das portas 

não passe de um gesto benevolente e até enganador”60. Arroyo traz uma contribuição 

bastante efetiva ao debate sobre os cursos noturnos, na medida em que essas relações 

são tratadas de uma perspectiva sociológica: “O trabalhador-estudante e o ensino 

noturno são inseparáveis enquanto fenômenos sociais”61.

O trabalho de Arroyo, datado de 1991,  toca em um tema sensível, qual seja o 

das demandas por vagas em instituições públicas em um nicho até então ocupado quase 

que exclusivamente pelas instituições privadas, acusadas, em muitos registros, de 

privilegiarem os dividendos financeiros em detrimento da qualidade. Coincide com as 

discussões acerca da criação das Licenciaturas noturnas nas instituições federais de 

ensino superior.

Crítico feroz do conservadorismo acadêmico, que denuncia como incapaz de 

entender as especificidades dos cursos noturnos, reproduzindo uma organização pensada 

para o aluno não-trabalhador, a despeito das retóricas em contrário: 

Portanto, é falaciosa a oposição axiomática entre cursos noturnos vs. cursos

diurnos, mas absolutamente verdadeiros os conflitos “entre sistema escolar pensado e 

estruturado para uma minoria liberada do trabalho versus um novo sistema escolar 

pensado e estruturado para a maioria obrigada ao trabalho”63.

60 Idem, p. 21 
61 Idem, ibidem. 
62 Idem, p. 18 
63 Idem, passim. 
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As Licenciaturas vão ganhando pesquisas diversificadas, desde os trabalhos 

pioneiros da PUC-RJ até as produções mais recentes. Os temas são variadíssimos e seria 

ingênuo supor ser possível citar neste espaço todo leque de produções na área. Repito 

que aqui pretendo indicar as pesquisas mais centrais, a partir das remissões contidas nos 

levantamentos mais significativos. 

A surgimento de associações de pesquisadores e profissionais da educação 

sistematizou, tanto quanto o fez o a Sociedade Brasileira de Química na área da 

Educação Química, pesquisas no campo da formação de professores. São bases 

correntes de pesquisa o que se produziu na Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa (ANPEd), nos ENDIPES, na Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais de Educação (ANFOPE) e nos Fóruns de Licenciatura em diversas 

universidades no país. Essas contribuições figurarão em várias citações ao longo deste 

trabalho, circunscritas mais objetivamente aos interesses desta tese. 

Vale registrar aqui, no entanto, os trabalhos de Pereira sobre Licenciaturas, 

dentro do quais o autor faz um levantamento minucioso de sua trajetória histórica no 

país64.  Para o autor, a década de 80 assiste a uma “crise de valores” na educação, com a 

denúncia contra os paradigmas tecnicistas e o clamor por uma crítica mais mordaz às 

iniqüidades representadas dentro do sistema escolar. O autor aponta a influência das 

tradições marxistas nas análises do período, e acrescenta a elas as discussões sobre os 

compromissos docentes. Nos anos 90, os referenciais se expandem, vindo a participar 

da agenda as questões ligadas à profissionalização docente, à necessidade da pesquisa 

no e sobre o trabalho do professor em sala de aula e os temas ligados à formação 

continuada. As Licenciaturas noturnas surgem nas análises do autor e coincidem com 

preocupações já mencionadas em outras referências.  

É perceptível nas análises empíricas empreendidas na área de Educação 

Química, a despeito dos pouquíssimos trabalhos ali produzidos sobre formação docente, 

conforme será visto no próximo capítulo, os temas elencados por Pereira. No entanto, 

essas análises se concentram na organização dos cursos, nas mudanças curriculares 

64  PEREIRA, J. E. D. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a formação docente. 
Educação & Sociedade. Campinas: ano XX, nº. 68, Dezembro/99, pp. 109-125, op. cit., e PEREIRA, J. E. 
D. Fóruns de licenciaturas em universidades brasileiras: construindo alternativas para a formação inicial 
de professores. Educação & Sociedade. Campinas: ano XXIII, nº.78, Abril/2002, pp. 171-183. 
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tomadas quase que como panacéias e omitem os compromissos desses modelos, ainda 

que indiretos, com o modelo de submissão às diretrizes de organismos multilaterais, 

como o Banco Mundial, a Unesco, o FMI e com setores empresariais nacionais.  

Encerro este capítulo citando o levantamento extenso produzido por 

Romanowski65 . A autora faz um balanço das teses e dissertações sobre o que foi 

produzido a respeito da Licencitura nos anos 90 e ali se podem localizar o inventário 

dessas produções, com  a descrição dos assuntos e enfoques assumidos nos trabalhos. 

Não se trata de uma produção que problematize a Licenciatura a partir dos temas 

pesquisados, embora a autora afirme o contrário. É leitura recomendada pela 

compilação de material que se encontra disperso em bancos de dados, sendo esta sua 

grande virtude. 

   

65 ROMANOWSKI, J. P. As Licenciaturas no Brasil: um balanço das teses e dissertações nos anos 90. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2002. 



CAPÍTULO 2 

A Licenciatura no campo da Educação Química 

Introdução

No domínio específico do nosso objeto de pesquisa, do que tratará este capítulo, 

um detalhado e extenso levantamento bibliográfico visará ao mapeamento das 

tendências contemporâneas dos debates na área da Educação Química no Brasil, dentro 

da qual será possível situar ponderadamente a questão da formação inicial dos 

professores e a estrutura dos cursos de Licenciatura. Não me pareceu suficiente localizar 

apenas as referências específicas sobre nosso objeto, o que teria sido facilitado por um 

lépido olhar sobre os índices das citações nas diversas fontes pesquisadas. Mais 

significativo, no entanto, considerei traçar a posição relativa da docência frente às 

demais preocupações na Educação Química, a partir das quais será possível a 

elaboração de um quadro de referências que dará suporte a uma análise relacional dos 

dados construídos.

O capítulo se inicia como um esclarecimento teórico sobre a noção de campo, da 

perspectiva bourdieusiana adotada nesta tese. A partir daí, segue-se um extenso 

66 MENEZES, L. C. Formar professores: tarefa da universidade. In: CATANI, D. B. et ali. Universidade, 
Escola e formação de professores. São Paulo, Brasiliense, 1986. 
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levantamento desenvolvido na seção Tendências e debates sobre a formação inicial de 

professores no domínio da Educação Química..., priorizando as produções no âmbito da 

Sociedade Brasileira de Química. Assim procedi por considerar essa sociedade a 

precursora dos debates mais qualificados e sistematizados no ensino e na pesquisa de 

Química em nosso país, sendo até hoje a que dá maior visibilidade aos autores que 

desenvolvem trabalhos correntes na área. O levantamento tem por foco a seção de 

Educação da Revista Química Nova, a Revista Química Nova na Escola e as Reuniões

Anuais da Sociedade, a partir de 1990, quando se tornam independentes da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. 

Outras fontes em que se encontrem dispersas referências específicas aos 

domínios da Educação Química serão investigas. O capítulo termina com a seleção de 

alguns aportes conceituais e epistemológicos, no cômputo mais delineado de tendências 

na área, em relação às quais o cerne de meu objeto de estudos – a Licenciatura em 

Química – poderá ser referenciado. 

2.1 Demarcando um campo de pesquisa 

Estabelecer os contornos do objeto de pesquisa, como já apontei na Introdução 

desta tese, é ponto de partida para a definição dos recursos teórico-metodológicos que 

lhe darão consistência e sobrevida. Neste sentido, venho me utilizando, embora sem 

ainda o devido aprofundamento teórico, da noção bourdieusiana de campo, que me 

parece a mais adequada para a compreensão dos embates em que se envolvem agentes e 

instituições sociais, como os institutos de pesquisa e as faculdade de educação, em cujos 

domínios se construíram muitos dos cursos de Licenciatura no país. É a partir das regras 

gerais de funcionamento dos campos que se definem suas ramificações específica – com 

suas regras igualmente específicas –, tais quais: o campo educacional, o científico, o 

acadêmico, o político e, uma vez reconhecidos como tais, o simbólico, além de outros 

tantos mais.  

 Ainda que se trate, neste momento, de uma revisão de literatura, seria incômodo 

demais insistir em aludir tacitamente a um conceito que será tão fundamental à análise 

desenvolvida neste trabalho, como o é o de campo. Proposto por Pierre Bourdieu como 
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ordenador metodológico da pesquisa científica, é através do conceito de campo que as 

relações sociais se permitem perceber, redefinir e disputar espaços – leia-se, exercer o 

poder –, podendo conservar ou dar-lhe novas feições. Para o sociólogo francês, “o limite 

de um campo é o limite dos seus efeitos ou, em outro sentido, um agente ou uma 

instituição faz parte de um campo na medida em que nele sofre efeitos ou que nele os 

produz”67, o que deixa claro tratar-se de um arena de relações em que as instituições e 

os agentes sociais, na posse de um habitus específico (outro conceito a que deverei 

voltar com maior rigor conceitual), direcionam a compreensão daquelas relações para 

além do oferecido pela contextualização histórica ou política, típicas das análises 

totalizantes, ou pelas visões internalistas, que se contentam com aquilo que emana das 

leituras dos “textos” sociais localizados. O campo é, para Bourdieu, antes de tudo, um 

espaço “no interior do qual há uma luta pela imposição da definição do jogo e dos 

trunfos necessários para dominar este jogo”68 ou, em outras palavras, um terreno do 

qual as disputas são indissociáveis.

 Não é minha intenção mais que situar neste momento, ainda que de forma pouco 

mais clara, o conceito de campo (e, por extensão, o de habitus), cuja brevidade com que 

foi tratado aqui exigirá, obviamente, uma retomada, de forma plena, nos capítulos 

seguintes. A pergunta que se impõe, no entanto, é: por que dessa antecipação? neste 

momento? 

A Educação Química é um dos domínios dependentes do campo educacional, 

com interseções no campo científico, e foi justamente da perspectiva da negação que 

tive que aqui antecipar os conceitos de campo. Explico: Ao adentrar o domínio 

específico da Educação Química, poderia eu ter-me utilizado do conceito de campo da 

Educação Química? reuniria a Educação Química, assim, as condições de um campo 

independente, com um estatuto da exclusividade? seria possível falar em produções do 

campo da Educação Química? Não, não creio. Doravante, passo a usar expressões ora 

como “domínio”, ora como “área”, em substituição à antipática expressão “subcampo”, 

de resto bastante ambígua. 

67 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 31. 
68 Ver: “A dissolução do religioso”. In: BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas. São Paulo, Brasiliense, 1990, 
p. 119.  



54

2.2 Tendências e debates sobre a formação inicial de professores no domínio da 

Educação Química: as produções no âmbito da Sociedade Brasileira de Química 

O domínio de investigações que se organizou tardiamente, no Brasil, em fins dos 

anos 70 e início dos anos 80, com foco em pesquisas na área da Educação Química, não 

surgiu apenas da necessidade de pensar mais amplamente a Química em sala de aula, a 

partir da reflexão que se fazia inadiável sobre os graves problemas envolvendo o ensino 

e o aprendizado da Ciência Química em todos os níveis, dos quais já se tinha apenas 

uma consciência dispersa. Gestou-se a partir do consenso sobre a própria conveniência 

de se firmar uma Ciência nacional, com características próprias, discutida em nosso 

idioma, razão pela qual as primeiras produções mais sistematizadas no campo 

educacional aparecem, ainda que forma tímida, no contexto de formação de uma 

sociedade científica: a Sociedade Brasileira de Química. 

A Sociedade Brasileira de Química – SBQ – foi fundada em 08 de julho de 

1977, nas dependências da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no campus 

da Rua Monte Alegre, durante a realização da XXIXª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. A partir de consulta anterior realizada 

entre químicos pesquisadores sobre a necessidade de criação de uma nova sociedade de 

Química, à qual respondeu positivamente uma maioria absoluta dos consultados, nasceu 

a SBQ, “sociedade civil de caráter científico, catalisada pela SBPC, um século após a 

fundação da American Chemical Society e após centro e dois anos da Sociedade de 

Química do Japão”69.

Em janeiro de 1978, é lançado o primeiro número da Revista Química Nova,

publicação oficial da SBQ, 

[...] numa tentativa de tornar a Química útil àqueles que leiam português e, o que é 
mais importante, dar aos que desejam, uma oportunidade de colaborar e ser um 
pouco mais útil para a Sociedade em que vivem como Químicos, estagnando uma 
elefantíase e criando um ‘ser coletivo’ bem estruturado [grifo nosso]70.

69 Editorial do primeiro número da Revista Química Nova, de janeiro de 1978, assinado por Eduardo M. 
A. Peixoto, secretário-geral eleito na fundação da Sociedade Brasileira de Química. 
70 Idem, ibidem 
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 Da leitura de trechos do primeiro editorial da Revista Química Nova, em que se 

revisitou a fundação da SBQ, percebe-se o viés fortemente político e nacionalista que 

marcou a criação dessa sociedade científica, como uma “entidade de classe” que se 

esperava capaz de aglutinar os interesses de um “ser coletivo”, que agisse 

 [...] com razões próprias e aparentemente alheio à vontade de cada um dos 
químicos que formam este ‘ser coletivo’. Este mesmo ser coletivo que se sente 
valorizado quando publica seus trabalhos no exterior e menospreza o curriculum 
daqueles que possuem trabalhos publicados no Brasil. Este mesmo ‘ser coletivo’ 
crê ter status internacional simplesmente por escrever em outra língua os seus 
melhores trabalhos e assim permitirem que jovens de outros países se beneficiem 
enquanto que jovens do Brasil não os leiam mas sejam obrigados a venerá-los 
como um grupo de cientistas que nem mesmo dão a sociedade da qual que fazem 
parte, razões concretas para respeitá-lo [...]. Exatamente por estas razões é que a 
SBQ é necessária e necessita da compreensão dos governos e de todos aqueles que 
acreditam que a química é útil para engrandecer um País e não para explorá-lo 
simplesmente71.

 Assim, a Revista Química Nova institui-se como a porta-voz do que se esperava 

ser um novo ou, talvez, um “ser coletivo” transmudado, bem estruturado – e bem 

intencionado –, comprometendo-se em resgatar o atraso nacional em relação a outras 

publicações reconhecidas internacionalmente. Não levaria muitos anos, no entanto, para 

que esse mesmo “ser coletivo”, indefinido e idealizado, cedesse às tentações do mundo 

globalizado e passasse a publicar textos em outras línguas, por conta da necessidade de 

uma maior visibilidade na comunidade científica, se não por outras motivações72.

 Idealismos à parte, o discurso que deu tom à fundação da publicação se revestiu 

de significado importante e corajoso, posto que proferido ainda no apagar das luzes do 

71 Idem, ibidem 
72 Até janeiro de 1983, todos os artigos na Revista eram publicados exclusivamente em português. A 
partir do segundo número desse ano (V. 6, nº. 2, abril/1983), uma nova seção foi introduzida na Revista – 
a de Comunicações – por iniciativa de membros da Assessoria Editorial, que tinha por objetivo divulgar 
resultados preliminares de pesquisas. Nessa seção, permitiam-se textos em inglês (curioso notar que 
apenas – e apenas – nesse número, a nova seção era intitulada Communications, talvez para marcar uma 
posição mais flexível da Revista e romper com o tom lingüístico um tanto ou quanto irascível do seu  
primeiro editorial. Logo no próximo número [nº. 3, junho/1983], a seção passou a ser grafada em 
português, embora aceitando trabalhos em outra língua). A partir de 1986, no entanto, também passaram a 
ser aceitos artigos em espanhol e inglês, além dos textos já aceitos na seção de Comunicações. Um 
histórico sobre os ajustes editoriais da Revista e sua evolução nos primeiros 20 anos de existência 
encontra-se em: FERRAZ, H. M. C. e PARDINI, V. L. Duas décadas de Química Nova. Química Nova:
São Paulo, V. 20, Especial, 1997, p. 75-80. 
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período autoritário, página da história nacional marcada pela desnacionalização da 

economia, pelo aumento enorme da concentração de renda, pelo cerceamento das 

liberdades individuais e pela perseguição política (inclusive a homens de Ciência), para 

citar algumas de suas características nefastas. É interessante chamar a atenção, neste 

momento, que foi no quadro de um Brasil autoritário que, paradoxalmente, deu-se a 

expansão dos cursos de pós-graduação no país, que contribuiu para o fortalecimento da 

pesquisa nacional e, de forma significativa, para o desenvolvimento das Ciências 

brasileiras73 . No contexto desse desenvolvimento tutelado, foi-se consolidando uma 

mentalidade cientificista entre homens e mulheres que ensinavam, pesquisavam e 

produziam Ciência, cujos reflexos são notórios no interior da universidade brasileira. 

(onde se concentra boa parte da pesquisa científica nacional), tornando-se hegemônica 

nos cursos de Bacharelado. 

 A criação da Revista Química Nova correspondeu, no plano editorial, àquilo 

que, no plano político, representaria a criação da SBQ, tanto que, em 1978, um ano após 

sua criação, realizou-se em São Paulo a sua primeira Reunião Anual, como evento 

vinculado à XXXª Reunião Anual da SBPC. Somente a partir da 13ª Reunião Anual é 

que o Encontro ganharia foro próprio. Na área da Educação Química, inicio minhas 

pesquisas pelo legado editorial e institucional da SBQ: as Revistas Química Nova e

Química nova na Escola, bem como suas Reuniões Anuais.  

73 Graças a aportes orçamentários significativos, às contribuições de organismos e agências internacionais 
de fomento à pesquisa (Banco Interamericano de Desenvolvimento, USAID (United States Agency for 
International Development), a Fundação Ford e a Fundação Kellog’s, por exemplo) e a acordos de 
cooperação técnica e científica entre universidades brasileiras e estrangeiras (principalmente as 
americanas), lastreados pelos “ajustes” introduzidos pela Reforma Universitária de 1968, as Ciências no 
país ganharam significativo impulso. Do ponto de vista da análise política, é inegável que a ideologia 
desenvolvimentista de Estado serviu para fixar as bases materiais e consolidar as bases intelectuais da 
produção científica e tecnológica nacionais, já que correspondia às aspirações de fortalecimento do 
capitalismo brasileiro, ainda que correspondesse a um desenvolvimento nitidamente tutelado. Não menos 
verdade, contudo, é que a esse desenvolvimento correspondeu a cristalização de uma mentalidade 
científica burocratizada, autocrática e pouco afeita às suas obrigações com a sociedade, com a qual não 
parecia guardar qualquer relação, exceções honrosas à parte. Esse tipo de mentalidade, tenho convicção, 
afetou diretamente a construção do habitus do intelectual acadêmico, influenciando diretamente as 
disputas de campo entre formação de bacharéis e de professores. Para uma compreensão maior desta 
posição, q.v. RIBEIRO, L. C. S. A ideologia da excelência acadêmica: um debate que se inicia.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996. 
Orientadora: Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero. 
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2.2.1 A Revista Química Nova e o desenvolvimento da pesquisa na área da 
Educação Química 

 A pergunta que se impõe de antemão é: por que iniciar a revisão bibliográfica, 

na parte especificamente ligada à Educação Química, pela Revista Química Nova? Não 

teria sido mais indicado pesquisar as publicações na área educacional, ao invés de 

debruçar-me atentamente sobre uma publicação de uma sociedade científica? Responder 

a esta pergunta exige uma retrospectiva histórica do que foi a consolidação da Divisão 

de Ensino na SBQ e o significado disso no desenvolvimento das pesquisas na área da 

Educação Química.  

Ainda que de forma embrionária, o ensino de Química ganha espaço nas 

discussões na SBQ já em sua primeira Reunião Anual, realizada em 1978 na 

Universidade de São Paulo, durante a XXXª Reunião Anual da SBPC. Foram apenas 

cinco as comunicações apresentadas na primeira Sessão Coordenada de trabalhos de 

pesquisa sobre ensino de Química durante a Reunião que, segundo o testemunho da 

pesquisadora na área de Educação Química, Roseli Pacheco Schnetzler, extrapolou o 

tempo destinado à sua apresentação, mobilizando enormemente os 40 participantes 

presentes,  

[...] tamanha era a vontade de discutir e trocar idéias sobre a situação (catastrófica) 
do ensino médio de química na época e, principalmente, de propor um caminho 
que abrisse um espaço na comunidade química para estudos e pesquisa em 
ensino de química [grifo da autora]74.

Na comunidade acadêmica e em meio a pesquisadores de Química, no entanto, 

tal entusiasmo não impediu uma certa desconfiança e, até mesmo, um certo tipo de 

desdém quanto à presença de discussões sobre ensino de Química, problemas 

educacionais e Escola. “A formação de professores não era incentivada, embora tivesse 

sido a principal razão para a criação da FFCL-USP”, lamentava-se a professora Roseli 

Schnetzler 75 . Apesar do menosprezo pelo campo educacional entre membros da 

comunidade química, a Divisão de Ensino de Química da SBQ – DED – foi a primeira 

74 SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. Op. cit., 
p. 17. 
75 Idem, ibidem. 
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Divisão a ser criada oficialmente na entidade, por ocasião da sua XI Reunião Anual, em 

julho de 1988, o que reflete o empenho do grupo de Educação e sua obstinação em 

conquistar um espaço político à altura dos desafios em prol da melhoria do ensino de 

Química no país.  

Esta pesquisa bibliográfica se inicia pela análise cuidadosa dos 30 volumes da 

publicação (do V. 1, de janeiro de 1978, ao V. 30, de junho de 2007), perfazendo um 

total de 152 números, sendo 147 regulares e 5 extraordinários 76 . Os critérios 

taxonômicos utilizados como referenciais internos dessa pesquisa particular podem ser 

encontrados no Anexo I e classificaram os artigos publicados na Seção de Educação da 

Revista em cinco grandes temas77:

1. Ensino Médio e Fundamental; 

2. Licenciatura e Bacharelado; 

3. Pós-graduação;

4. Pesquisa;

5. Fundamentos da Educação aplicados à Educação Química. 

Não é demais chamar a atenção que o inventário obtido reflete a opção editorial 

da Química Nova. Ultimar um mapa de tendências no área dependerá, obviamente, do 

cruzamento das linhas aqui obtidas com aquelas provenientes de outras fontes: anais de 

Encontros da área, revistas pedagógicas em geral, banco de teses e dissertações, livros 

impressos etc.. Ora, se se trata de uma dentre outras tantas fontes necessárias para um 

levantamento mais fidedigno do universo das tendências na área da Educação Química, 

voltemos à indagação inicial: por que dedicar tão extensa revisão à Química Nova e não 

a outra fonte? Há vários argumentos que justificam tal escolha. 

76 Até o V. 15, de 1992, eram quatro os números anuais. Do V. 16 em diante, o número foi ampliado para 
seis, devido ao aumento na quantidade de artigos e comunicações apresentados à Revista. 
77 Alguns problemas surgiram ao longo da pesquisa. O primeiro deles diz respeito à imensa quantidade de 
números a pesquisar e à elaboração de critérios taxonômicos que pudessem dar uma visão geral dos 
caminhos da Educação Química, pela ótica da Seção de Educação da Revista. Digo isto porque, 
obviamente, a Revista Química Nova não esgota todas as possibilidades editoriais utilizadas pelos 
pesquisadores, mas, por sua importância, é sem dúvida um bom indicador histórico das produções 
brasileiras na área de Educação Química. Ademais, se foi de meu interesse, para além de um simples 
inventário de comunicações e artigos ali publicados, cotejar essas produções frente às demais produções 
na área da Ciência Química – algo que, obviamente, não seria tão claro se me limitasse a publicações no 
campo educacional – , o caminho de uma revista pioneira no Brasil e o espaço nela cedido às seções de 
ensino seriam, sem dúvida, um terreno fértil de investigação comparativa 
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Entendo que a evolução das produções dedicadas ao ensino de Química que 

ganham visibilidade na Revista dá uma boa medida dos enfrentamentos de um campo 

que se quer firmar dentro da Química: o campo pedagógico. São indicadores que 

servem, desta forma, a um outro propósito: dimensionar temática e temporalmente os 

focos de interesse na área, permitindo-me um recorte mais racional das pesquisas nas 

outras fontes, a partir do histórico obtido preliminarmente aqui. Afinal, está-se diante de 

uma publicação que detém o mérito de ter sido a pioneira na cessão de um espaço 

dedicado especialmente a artigos de ensino78. Insisto, porém, que as minudências aqui 

assumidas visam sobretudo a esboçar uma trajetória de mentalidades, construída no 

embate entre interesses específicos, cujos desdobramentos vão alimentando novas 

perspectivas analíticas e traçando dialeticamente o perfil da Educação Química no país. 

Além do mais, a Química Nova permite uma leitura no longo percurso histórico, já que 

os novos temas incorporados à agenda pedagógica encontram, de uma forma ou de 

outra, algum tipo de referência nos 30 anos de existência do periódico. 

2.2.1.1 A Educação Química na perspectiva da Química Nova: o que indica o 

inventário?

Na Química Nova, localizei 257 referências com foco em Educação Química

nos 152 números publicados até meados de 2007, o que indica a presença de um a dois 

desses artigos por revista, em média: um resultado numericamente significativo para 

publicação não educacional, mas modesto se confrontado com as comunicações 

propriamente científicas. Isto posto, não me pareceu producente comparar o número de 

artigos educacionais com os demais, em conseqüência do reduzidíssimo percentual que 

lhes restaria. Isto poderia mesmo mascarar a importância na área emergente da 

Educação Química no contexto, repito, de uma publicação cuja vocação foi, desde sua 

criação, a de servir de porta-voz de uma comunidade científica. Pareceu-me mais 

apropriado, por estas razões, fazer um cotejamento do peso relativo das produções sobre 

formação inicial de professores dentro do próprio campo educacional, conforme 

indicado no Gráfico 1.

78 Roseli Schnetzler considera a criação da Divisão de Ensino de Química na SBQ – DED –  como um 
dos marcos no desenvolvimento de pesquisas na área. A este respeito, ver: SCHNETZLER, R. P. A 
pesquisa em ensino de química no Brasil: conquistas e perspectivas. Op. cit., p.17. 
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tão pouco lhe é destinado (3% do total de artigos publicados), ou é valorizada apenas 

em sua parte formativa ligada às disciplinas científicas, o que poderia explicar o enorme 

percentual destinado à área comum com o Bacharelado (76%). Uma outra possibilidade 

seria a combinação das duas tendências. De qualquer modo, fica evidente que o tema 

reclama uma atenção mais efetiva, pelo menos no âmbito da Revista Química Nova.

 Um olhar sobre a distribuição temática indicada no Gráfico 2 fornece outras 

informações relevantes. O núcleo duro da Revista é, inquestionavelmente, a informação 

científica, o que é óbvio pelo seu histórico e seus objetivos. Mesmo no recorte que fiz 

das produções voltadas à Educação Química, a variedade de assuntos destinados ao 

Bacharelado (leia-se, à formação de cientistas/profissionais da Ciência) é 

flagrantemente maior que qualquer outra. Há, por conta deste perfil, alguns problemas.  

 Muitas vezes, não há qualquer – ou há pouquíssima – diferenciação entre um 

artigo localizado na Seção de Educação, voltado ao Bacharelado, e outro pertencente às 

“seções científicas” propriamente ditas. Uma dúvida legítima se coloca, portanto: até 

que ponto a Seção de Educação não serviria para abrigar algum tipo de excedente de 

produção do campo científico ou, ao contrário, não seria preenchida por outros artigos, 

como artifício à falta de material propriamente do campo educacional? Se assim o for, 

resta um indício forte de que a manutenção da Seção de Educação da Revista é, antes de 

tudo, fruto de uma opção política da SBQ (vale dizer, um reflexo da distribuição do 

poder e dos embates entre os grupos internos a ela), mais que propriamente uma opção 

filosófica. 

 Voltando ao Gráfico 1, é possível demonstrar que as produções na área da 

Educação Química, cresceram ao longo das três décadas de existência da Revista 

Química Nova. É bem verdade que a quantidade de artigos oscilava, ora mais, ora 

menos, ao longo dos anos, mas o saldo médio é o de um crescimento constante. Não se 

trata, obviamente, de um fenômeno de difícil compreensão: na medida em que se torna 

mais difundida a área de Educação Química, através da presença constante de artigos na 

Revista Química Nova e também e em outras fontes (Congressos, Encontros Regionais 

e Nacionais, outros periódicos, teses e dissertações na área, melhor e mais ampla 

divulgação científica etc.), o próprio aumento do material disponível para consulta vai 

catalisando outras produções na área. Não é desmedido afirmar, portanto, que o 
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crescimento das produções no campo educacional exprime uma vigorosa resistência 

deste campo e, conseqüentemente, a tenacidade do grupo de Educação da comunidade 

química dentro da SBQ ao longo de quase 30 anos, a despeito dos possíveis embates e 

das conciliações motivadas por interesses comuns ou estratégicos.  

A análise detalhada que fiz das produções no curso histórico da Revista 

demonstra que os temas se diversificaram mais a partir dos anos 90. Formação inicial de 

professores, Ensino Médio e Fundamental convivem com artigos de reflexão filosófica 

e resultados de pesquisa. Essa tendência se mantém nos anos 2000 e coincide com as 

discussões mais incisivas e constantes sobre como pensar a Educação Científica como 

um todo, sendo aí incluída a formação de professores. 

De fato, na década de 90 intensificam-se as pesquisas que tratam da necessidade 

de articular teoria e prática em integrações multidisciplinares, e o papel docente é 

pensado a partir de seu compromisso político com a transformação da sociedade. No 

plano da Educação Científica, são muitas as produções que focalizam o tripé “Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”, seguindo uma tendência internacional representada pelo 

chamado Movimento CTS
79, que reúne cada vez mais adeptos em nosso país. A agenda 

social, cultural e ambiental ganha espaço de destaque nas produções da área, o que se 

reflete, ainda que de forma não tão contundente, na Revista Química Nova. A análise 

das produções por nível de ensino permite classificar os textos destinados à formação 

dos profissionais da Química como, em sua imensa maioria, orientações metodológicas 

e propostas de ensino, seguidas de embasamentos teóricos, que versam sobre algum 

conteúdo específico de disciplinas ou mesmo sobre temas avulsos, quase sempre 

79 O chamado Movimento CTS, abreviação de Ciência, Tecnologia e Sociedade, é a versão em nossa 
língua de um movimento surgido, nos anos 70, com a sigla STS (Science, Technology and Society), 
ampliado nos anos 80, com o objetivo de enfrentar os desafios do mundo tecnológico e as conseqüências 
na ordem econômica mundial, pelas vias de uma educação científica crítica e atenta à cidadania e aos 
desafios da modernidade (KRASILCHIK, M. Caminhos do ensino de Ciências no Brasil. Brasília: Em

Aberto, ano 11, nº. 55, jul./set. 1992, p. 5). Trata-se de um movimento que se amplia a cada dia no campo 
educacional, atuante em propostas curriculares, formação de professores nas áreas científicas, na 
proposição de novos enfoques e metodologias de ensino, com um perfil tão variado quanto o são os 
contextos e realidades sociais em que é pensado (AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a 
implementação do Movimento CTS no contexto educacional brasileiro. Bauru: Ciência & Educação, v. 7, 
n.1, p. 2). A sociedade é o ponto de partida das indagações e necessidades que poderiam ser respondidas e 
atendidas pela escolarização científica (SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P. Educação em 
química: compromisso com a cidadania. Ijuí: Unijuí, 1997, passim), que deverá propiciar uma formação 
capaz de dotar o aluno não apenas dos instrumentos que o habilitem a operar os insumos da sociedade 
tecnológica, mas que o faça de maneira crítica e responsável, reconhecendo os impactos sociais, 
ambientais e culturais de sua intervenção no mundo moderno. 
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relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias e, nos últimos anos, à importante 

questão ambiental. De fato, na última década a temática ligada ao meio ambiente 

ocupou as atenções dos autores, tanto quanto o foi, na década de 80, o uso de 

microcomputadores e programas informatizados, coincidindo com os incentivos 

governamentais de apoio à microeletrônica 80 .  A quantidade de artigos aumenta 

gradativamente a partir da segunda década de vida da Revista, embora mantenha sempre 

uma distribuição homogênea. O núcleo da Revista Química Nova é, sem dúvida, a 

formação e a informação de cientistas e profissionais da Química e a divulgação de seus 

trabalhos e das novidades na área. 

Formação inicial de professores, Ensino Médio e Fundamental, Pós-graduação e 

reflexões sobre o ensino são áreas de interesse minoritário. Além da quantidade exígua 

de artigos que versam sobre a Licenciatura, o tema só começa a ganhar espaço na 

Revista Química Nova não antes de 15 anos passados de seu lançamento e coincide, nos 

anos 90, com a intensificação e sistematização dos debates sobre formação inicial de 

professores, conforme já discuti na Introdução deste capítulo. Curioso assinalar a 

presença, ainda que pontual, de artigos que transitam por reflexões no campo da 

Filosofia, da História, da Sociologia e da Psicologia, o que, sem dúvida, lhe dá um tom 

menos árido. O certo é que os resultados até aqui discutidos indicam uma produção 

editorial marcada pela valorização dos conteúdos científicos e atenta às tecnologias que 

os expressam. Tal perfil condiz com a natureza de uma revista científica, cujo objetivo 

fundamental é o de ser a porta-voz de uma comunidade competitiva, que valoriza a 

publicação de trabalhos e os dividendos acadêmicos, intelectuais e materiais resultantes 

da repercussão de suas virtudes. 

80 Como parte de uma estratégia governamental de modernização, projetos de informatização ganharam 
incentivos oficiais a partir da criação, por Decreto, da SEI – Secretaria Especial de Informática, em fins 
de 1979. Fazia parte dessa estratégia a implementação de políticas de reserva de mercado para 
microcomputadores nacionais, chegando ao desenvolvimento de propostas de informatização de escolas. 
O mais destacado destes projetos, com a atenção voltada à capacitação de professores do ensino médio, 
em especial, foi o Projeto EDUCOM, implantado em 1984 como um projeto-piloto desenvolvido em 
cinco universidades brasileiras: UFPE, UFMG, UFRJ, UNICAMP e UFRGS, cuja expectativa era a de 
que esses centros “desenvolvessem competência para assessorar abordagens e decisões políticas para a 
área, fossem referências ou pólos de irradiação na formação de recursos humanos e verificassem a 
ocorrência de possíveis mudanças na estrutura dos sistemas de ensino público, encontrando uma solução 
alternativa adequada às realidades social, política, econômica e cultural”. ANDRADE, P. F de. Modelo 

Brasileiro de Informática na Educação. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 
s/d. A criação da SEI e o desenvolvimento de programas de incentivo à informatização no campo 
educacional fez-se sentir em inúmeros artigos publicados na Revista Química Nova nos anos 80, cujo 
tema variava da utilização de recursos de microeletrônica em aulas de Química na Universidade, até o 
relato de experiência em Escolas de ensino médio e fundamental. 
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 Quero com essas incursões mais gerais, que vão além de uma revisão pontual 

sobre Licenciaturas, localizar outros elementos igualmente importantes para configurar 

uma ambiência cultural de valorização da pesquisa e do pesquisador em detrimento da 

atividade docente. Tomados relacionalmente, esses indicadores servirão, mais adiante, 

para a construção de um quadro nítido em que representantes do campo científico 

reivindicarão o direito “natural” de assumir o controle da Licenciatura, outorgado na 

premissa da competência inata de melhor conduzi-la. 

 O tema que merece maior destaque nas produções do campo educacional 

destinadas aos cursos superiores é o dos métodos e técnicas (43%, ou seja, 89 do total 

de 204 artigos pesquisados), conforme indicado no Gráfico 3. Em outras palavras, o 

como fazer ocupa a principal atenção dos autores e, por extensão, denota, em maior ou 

menor grau, a confiança depositada na dimensão operativa das finalidades educacionais. 

Ora, é claro que esta dimensão não só existe, como também é importante. O problema é 

que as leituras induzem a uma crença bastante convicta de que bastaria obedecer às 

regras do método para atingir o sucesso da experiência pedagógica, revelando um apego 

às prescrições como garantia inequívoca dos resultados. Revigora-se a cada momento a 

falácia positivista, pela qual o enquadramento estrito das causas garante o controle 

peremptório de seus efeitos. 

Gráfico 3 
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 O quadro se delineia mais claramente quando se focaliza a segunda maior 

preocupação dos artigos analisados: a fundamentação de conteúdos, a que chamei aqui 

genericamente de base conteudística (39% do total). Trata-se de artigos voltados quase 

sempre à elucidação ou discussão de um determinado aspecto – conteúdo – científico 

(ou do campo pedagógico, no caso exíguo da Licenciatura). Tomado isoladamente, seria 

insano declinar a importância da fundamentação teórica na formação do profissional da 

Química, razão pela qual artigos dessa natureza são sempre muito bem-vindos – e, por 

isto mesmo, pouco questionados. O problema se revela por inteiro, no entanto, quando 

se afasta um pouco a lente de análise e se percebe uma associação que, no conjunto, 

ganha um sentido filosófico: a mentalidade de que conteúdo abalizado por um método

eficaz poderá garantir um bom resultado pedagógico, entendido aqui que a finalidade 

desses artigos volta-se a prescrições de regras de boa aprendizagem. Ora, que outro 

aspecto já foi tão duramente criticado na formação de professores quanto às mazelas da 

chamada racionalidade técnica, qual seja, a associação meramente formal entre base 

conteudística e técnicas capazes de torná-la “assimilável” pelo aluno? Foi justamente a 

denúncia arguta contra as promessas não cumpridas da racionalidade técnica que 

possibilitou, a partir de fins dos anos 70 e com muita disposição nos anos 80, uma 

virada de perspectiva na área da Educação Científica. Quando se constata, portanto, que 

82% dos artigos da Revista Química Nova destinados ao Ensino Superior têm como 

foco conteúdos e técnicas de ensino, não é descabido caracterizar-lhes uma tendência: a 

de que a compreensão da Educação revela-se fortemente restrita à sua tradição de 

ensino, deslocada de seu aspecto processual mais amplo de produção sócio-histórica. 

Na área da Didática das Ciências, um conjunto muito frutífero de discussões 

tornou viável uma perspectiva menos pragmática e mais atenta às necessidades de novas 

formulações teórico-metodológicas, no sentido de pensar a produção do conhecimento 

científico de um ponto de vista investigativo, “com proposição e utilização de 

teorias/modelos e de mecanismos de publicação e divulgação próprios e, 

principalmente, pela formação de um novo tipo de profissional acadêmico – o/a 

pesquisador/a em ensino de Ciências/Química”81. Essa tendência captada em inúmeras 

81 SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em ensino de química no Brasil...”. Op. cit., p. 14.  Um estudo mais 
substantivo sobre as novas configurações da Didática das Ciências pode ser encontrado em: 
CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; GIL-PÉREZ, D.; CARRASCOSA, J. e MARTINEZ-TERRADES, I. A 
emergência das didácticas das Ciências como campo específico de conhecimento. Revista Portuguesa de 
Educação. Braga: Universidade do Minho, 14(1), 2001, pp 155-195. Trata-se de artigo extenso que 
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publicações na área de Educação e Educação Científica teve algum espaço na Revista 

Química Nova, contrastando-se com o viés tecnicista que marca o perfil hegemônico 

dos artigos ali publicados. Ainda que se deva questionar a noção de 

pesquisa/pesquisador embutidas nessas formulações, em especial no que concerne à 

construção da identidade docente (uma tarefa hercúlea, dados os interesses que serão 

abalados), é inequívoco que houve um salto qualitativo.  

 Ainda no foco Ensino Superior, outro grupo de artigos liga-se diretamente à 

organização e ao funcionamento de disciplinas da grade curricular dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado. Estes artigos revelam um caráter bastante 

compartimentalizado entre as disciplinas acadêmicas: células unitárias de uma teia 

estruturada em torno de uma grade, diferenciadas por programas quase sempre isolados 

entre si.  

Dez por cento do total das produções destinadas ao conjunto Licenciatura e – 

quase que totalmente – Bacharelado tratam dos requisitos necessários ao aluno para o 

desempenho de algum tipo de atividade teórica ou experimental dentro das disciplinas. 

Remanesce, portanto, uma tendência verificada no conjunto das produções de valorizar 

técnicas de ensino, a partir do elenco de habilidades e competências necessárias ao seu 

exercício. Esta concepção reforça um tipo de perspectiva estruturalista, de que o 

redesenho implementado nas disciplinas garante por si só um tipo de resultado positivo 

nos cursos como um todo. Não é à toa, portanto, que muitos Programas de Graduação 

adotaram reformulações centradas na expansão da grade curricular e na reconfiguração 

dos conteúdos programáticos, como foi o caso da Licenciatura Noturna na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

De fato, a idéia de se produzir um novo currículo de tempos em tempos é uma 

característica do curso de Licenciatura que ora investigo. Desde sua implementação em 

1993, já foram produzidos vários “currículos”, em uma rotina que parece não ter fim. 

Eis um ponto que vai merecer uma análise mais cuidadosa no Capítulo 3. A marca da 

“eficiência” é o mote dessas iniciativas e, na organização do que se pressupõe como 

discute a Didática das Ciências como campo epistemológico emergente e disciplina científica, abordando 
o problema da investigação. Faz uma retrospectiva histórica dos problemas enfrentados pela disciplina 
nos cursos de formação e propõe reflexões e alternativas teórico-metodológicas de abordagem. 
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adequado à formação docente, a habilidade de “fazer” é o objetivo privilegiado. Esta 

lógica, melhor desenvolvida nos Capítulos 2 e 3, verdadeiro fetiche da prática, reflete 

uma afinidade com o receituário dos organismos internacionais para a educação básica, 

como o Banco Mundial, que entendem que a escola deve dotar os alunos e alunas com 

as competências e habilidades operativas ditadas pelas necessidades do mercado, 

conforme foi muito bem captado por Helena de Freitas: 

A redução do espaço dos fundamentos epistemológicos e científicos da educação 
nos processos formativos, e a prevalência de uma concepção conteudista e 
pragmática de formação de professores, ancoradas na epistemologia da prática e na 
lógica das competências, vem produzindo novas proposições para as 
licenciaturas82.

No conjunto das produções que tratam da Licenciatura e do Bacharelado, chega-

se por fim ao reduzidíssimo número das que se referem à organização e implementação 

de Programas Acadêmicos de formação de professores – as Licenciaturas: apenas três, 

em termos estritos. 

Alguns poderiam, com a legitimidade e a pertinência da crítica, argumentar que 

o tema formação docente e organização de cursos de Licenciatura não é propriamente o 

que se espera encontrar em uma publicação científica, não se justificando, por isso, o 

empenho de uma revisão tão minuciosa. Afinal, é reduzidíssimo o número de trabalhos 

voltados especificamente para as Licenciaturas: oito em mais de 250 artigos 

investigados (3% do total geral), dos quais apenas três tratam especificamente da 

organização e funcionamento de cursos já implementados. Um inventário prévio 

poderia reduzir a importância da fonte. No entanto, como já argumentei antes, interessa-

me inferir sobre que tipo de dividendos simbólicos é barganhado na mesa de negociação 

a que se assentam representantes de campos epistêmicos distintos – o pedagógico e o 

científico –, levados a conviver pela confluência de interesses estratégicos específicos 

em um mesmo espaço editorial. Uma publicação do campo educacional poderia não ser 

tão feliz em revelar esses embates, tampouco responder à “dúvida” de Bourdieu, quando 

indaga “se a redundância observada nos domínios mais consagrados não é o preço do 

82 FREITAS, Helena C. L. de. A (nova) política de formação de professores: a prioridade postergada. 
Educação & Sociedade. Campinas: v. 28, n. 100 – Especial, out. 2007, p. 1211.
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silêncio que paira sobre outros objetos” igualmente importantes, de certo, mas sem 

dúvida menos valorizados nessa economia de trocas simbólicas83.

A resposta mais simplória às críticas prováveis à minha escolha inicial é que não 

se pode antever o resultado de uma pesquisa até que se chegue ao seu fim. Embora 

parcialmente verdadeira, o argumento encobriria uma falácia, por pressupor um 

“advento de revelação” norteando a atividade intelectual da pesquisa. Fosse desta 

maneira, o ato de pesquisar não ultrapassaria um gesto de obediência a prescrições 

dogmáticas e os seus indicadores não seriam mais que expressões de uma profissão de 

fé. A pesquisa não é, em qualquer hipótese, uma atividade neutra, da qual o pesquisador 

guarda uma obsequiosa distância a fim de manter a assepsia dos resultados. Da seleção 

das suas fontes à opção teórico-metodológica de conduzi-la, a pesquisa indica um 

processo intencional que, obviamente, não elimina surpresas ao longo de sua condução, 

mas que, em absoluto, tem o poder de fulminar o pesquisador ao seu término, à moda 

antiga das más notícias chegadas com os mensageiros. 

Quando escolhi uma publicação científica para, a partir dela, investigar o espaço 

que destinava às produções no campo educacional, o fiz com a convicção de que, ali, 

este campo seria minoritário e, mais ainda, que seria possível destacar, nesses trabalhos, 

uma forte influência dos métodos, conceitos e enquadramentos típicos do campo 

científico. E se assim agi, não foi com o intuito de render-me a surpresas, tal qual a do 

tão exíguo papel reservado ao meu objeto de pesquisa ao longo dos 30 anos de 

publicação da Revista, mas sim porque seria neste espaço editorial que embates, adesões 

e cooptações entre os dois campos seriam mais evidentes. Mais ainda, o fiz pela 

longevidade dessa fonte editorial, como já disse antes, supondo-a capaz de dar 

indicativos de tendências e de refletir as mentalidades de uma comunidade de 

pesquisadores do campo educacional que se forjaram no contato direto com a matriz 

científica. A hegemonia dos pressupostos epistêmicos, metodológicos e materiais da 

Ciência no longo prazo é um dos elementos de imanência da cultura científica, dentro 

da qual eu penso ser possível entender as adesões intelectuais e morais dos agentes 

envolvidos na proposição da Licenciatura Noturna que investigo, do jeito que foi 

concebida e posta em prática. 

83 BOURDIEU, P. Método científico e hierarquia social dos objetos. Op. cit., p. 36. 
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 Resta, por fim, indicar o que dizem esses trabalhos, reafirmando que o processo 

da pesquisa consolidou-se tão importante e substantivo para a construção de meu objeto 

quanto o foram propriamente as informações neles contidas. Analiso-os sem respeitar a 

cronologia das publicações, mas levo em conta a interseção e o encadeamento dos 

relatos. 

 Se há um ponto em comum nos artigos que tratam da formação inicial de 

professores e da estrutura dos cursos de Licenciatura é, sem dúvida, a crítica à 

fragmentação dos conteúdos, pulverizados em disciplinas estanques, e à ausência de 

integração entre o núcleo específico e o de formação pedagógica, sem contar a falta de 

prestígio da Licenciatura frente aos cursos de Bacharelado, com os quais em geral 

convivem, quase sempre como apêndices.  

 Relatando as experiências dos cursos de Licenciatura Noturna da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, criados em 1981 em resposta a um pedido do Governo 

do Estado, devido à carência de professores das áreas científicas para atender à 

crescente demanda dos Ensinos Médio e Fundamental, Vianna e colaboradores 84

reclamam da falta de embasamento teórico na tomada de decisões concernentes à 

questão da formação docente. No entanto, apontam como positiva a proposta de 

implantação da Licenciatura Noturna, dando destaque ao fato de ser ela uma opção 

viável ao aluno trabalhador. Respaldam seus resultados em uma pesquisa feita entre 

alunos ingressos nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química da Instituição 

(para efeitos comparativos), que indica que cerca de 80% dos licenciandos trabalham, 

contra 40% dos bacharelandos. No entanto, a falta de estrutura de apoio ao licenciando, 

que opta pelo curso noturno para conciliar trabalho e estudos, foi apontada pelos autores 

como um dos fatores responsáveis pelo alto índice de desistências e, conseqüentemente, 

por um número reduzido de formandos. Além do mais, “a estrutura curricular, 

metodologia de ensino e condições de estudo se encarregam de desestimular e contribui 

para que seja considerado como curso de baixo rendimento”85, o que vem a chamar a 

84 VIANNA, J. F.; AYDOS, M. C. R.; SIQUEIRA, O. S. Curso noturno de Licenciatura em Química – 
uma década de experiência na UFMS. Química Nova: São Paulo, Vol. 20, Nº. 2, 1997, p. 213-218. O 
curso de Licenciatura Noturna em Química foi criado na mesma ocasião dos cursos de Matemática, 
Ciências Biológicas e Física. Estes últimos, indicam os autores, passaram ao turno diurno com o passar 
dos anos e  apenas o de Química se mantém à noite, devido à grande procura no Vestibular. Desde 1991, 
a Universidade oferece também o curso de Bacharelado em Química, em período vespertino/noturno. 
85 Idem, p. 217.  
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atenção para ajustes que se fazem necessários na estrutura do curso e das disciplinas, 

que levem em conta as peculiares do corpo discente e da natureza do turno da noite. 

 Trata-se de um estudo detalhado, limitado, porém, pelo longo tempo passado 

desde sua publicação, em 1997. Traz dados significativos que possibilitam uma 

configuração do perfil do licenciando de Química da UFMS na época da pesquisa, que, 

somados a outras informações mais recentes, dão uma boa indicação da longevidade e 

da universalidade dos problemas apontados pelos autores. No entanto, limita-se a repetir 

diagnósticos de fracasso ligados à falta de condições materiais (o que é muito 

importante, diga-se) e à inadequação da estrutura acadêmico-curricular, sem, no entanto, 

aprofundar as discussões sobre os procedimentos adotados pela Instituição na 

organização de um curso que exige mais que distribuição de bolsas de apoio e dilatação 

de prazos de integralização, conforme os autores sugerem. O estudo não aprofunda as 

questões políticas e a política no interior da Academia, o que certamente poderia trazer 

reflexões significativas, já que o ideário da democratização da universidade pela via dos 

cursos noturnos, em geral, e das Licenciaturas, em particular, esconde um viés perverso 

de estagnação de papéis, os quais a Universidade não parece disposta a enfrentar. 

 O trabalho de Vianna e colaboradores traz, por fim, um detalhe de extrema 

importância para a compreensão das motivações que levam uma parcela substancial dos 

ingressos a optar pela Licenciatura Noturna em Química. Trata-se da questão do direito 

ao exercício profissional a que faz jus o Licenciado, reconhecido pelos Conselhos 

Regionais de Química, que lhes dá acesso a um conjunto de atribuições ligadas 

diretamente à área industrial e comercial86. Este dado é um importante indicador do 

perfil de um número não desprezível de licenciandos em Química, que utiliza os 

recursos oferecidos pelos cursos de Licenciatura Noturna, por conta da oferta, maior 

facilidade de ingresso e horário de funcionamento. A Licenciatura passa a ser uma 

alternativa concreta à sua ascensão profissional, uma vez que muitos desses 

licenciandos são técnicos que, de alguma forma, já exercem atividades na área. Eis uma 

questão, portanto, que merece ser estudada com um cuidado especial na configuração 

dos cursos de formação inicial de professores, posto que agrega expectativas 

profissionais e interesses distintos dos pedagógicos. 

86 Resolução Normativa n. 36, de 25/04/74, publicada no Diário Oficial da União em 13/05/74. 
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 Um relato de pesquisa que caminha no mesmo sentido é o que investiga a evasão 

no Curso de Licenciatura Noturna em Química da Universidade Federal do Ceará, 

implantado em 199587, nos cinco anos compreendidos entre sua criação e o ano 2000. 

Aponta a falta de prestígio social como um dos fatores de insatisfação dos licenciandos, 

além dos problemas comuns relativos à situação dos alunos trabalhadores, embora 

demonstre indicadores promissores no sentido de reversão do quadro de desprestígio. 

Concordo com as autoras quando reclamam, com justiça, da falta de maior definição do 

papel social das Licenciaturas, o que, tratado em seu conjunto, nas diversas Instituições 

do país, contribuiria positivamente no enfrentamento das dificuldades comuns. Além do 

mais, a pesquisa repete as questões já apontadas em outras experiências, de que 

problemas curriculares, inadequação de processos pedagógicos, insuficiência ou falta de 

condições materiais e operacionais são fatores que contribuem decisivamente para a 

evasão do curso. 

A experiência relatada da UFC traz um dado interessante, que corrobora o 

apresentado no artigo anterior, qual seja o de que a opção pela carreira docente foi a 

opção encontrada para que os licenciandos prosseguissem seus estudos pós-graduados 

na área de Química, melhorando sua situação econômica e profissional. Ora, diante 

desse conjunto de fatores que descaracterizam a função precípua das Licenciaturas, cabe 

indagar o porquê de a formação docente ser a alternativa política para a carência, algo 

que revela uma perspectiva bastante perversa e deliberada de enquadramento social. As 

autoras da pesquisa, no entanto, não avançam nesta direção. 

 O terceiro e último dos artigos traça um cuidadoso e bem estruturado relato 

sobre a implantação da Licenciatura Noturna em Química na Universidade de Brasília, 

no segundo semestre de 1992. Trata-se da experiência da criação deste curso, publicado 

na Revista em 1997, que é bastante feliz em detalhar o processo de constituição de sua 

identidade, no convívio com a formação de profissionais da área técnica e de pesquisa, 

como o é a do Bacharelado88.

87 A análise é mais recente, publicada em 2002. MAZZETTO, S. E.; SÁ CARNEIRO, C. C. B. e. 
Licenciatura em Química da UFC: perfil sócio-econômico, evasão e desempenho dos alunos. São Paulo: 
Química Nova, Vol. 25, Nº. 6B, 2002, p. 1204-1210. 
88 SANTOS, W. L. P dos; GAUCHE, R.; SILVA, R. R. da. Currículo de Licenciatura em Química da 
Universidade de Brasília: uma proposta em implantação. São Paulo: Química Nova, 1997, Vol. 20, Nº. 6, 
pp.  675-682. 
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 Parte do histórico institucional e dos preâmbulos da experiência relatada e tem 

seu foco na proposição de um currículo adequado à Licenciatura Noturna, pensado aqui 

em seu sentido amplo, para além da mera organização de disciplinas em uma grade, ao 

molde do que comumente se faz nas Licenciaturas em geral. Critica a organização 

tradicional que desconsidera ou negligencia as peculiaridades da formação docente, e 

levanta a bandeira da necessidade imperativa de pensar-se a Licenciatura em suas 

especificidades, deixando claro não se tratar, ali, de uma banalização ou barateamento 

na formação do licenciando. Neste sentido, repete os mesmos diagnósticos apresentados 

nos artigos anteriores, reforçando uma crítica àquilo que reiteradamente é apontado 

como deformação comum aos cursos de formação inicial. 

 O foco do trabalho é a investigação na área curricular, para a qual os autores têm 

o cuidado de oferecer referências teóricas de lastro no campo do Currículo, das 

Didáticas e da formação docente nas áreas científicas89. Dessa perspectiva, estabelece 

como princípios curriculares para a implementação do curso: a) a formação profissional 

docente, como eixo gerador, enfatizando a necessidade da integração entre disciplinas e 

da valorização da abordagem interdisciplinar; b) a formação profissional específica na 

área de Ensino de Química, em que Metodologia da Pesquisa e a Prática de Ensino 

ganham papel de destaque na superação da dicotomia teoria-prática e no 

desenvolvimento de uma mentalidade voltada à pesquisa sobre a prática docente, no 

exercício dessa prática; c) adoção de práticas pedagógicas apropriadas à formação do 

licenciando, através de planejamento participativo e da proposição de novas posturas 

aos professores-formadores, em especial os da área específica (considerados como os 

grandes exemplos de exercício pedagógico pelos licenciandos), gerando a confecção de 

um currículo que reflita a tomada de consciência de todos sobre a natureza, as 

finalidades e as especificidades do curso de Licenciatura; d) consolidação de conceitos 

básicos de Química, com ênfase no que será tratado no Ensino Médio e Fundamental, 

dando ao futuro professor uma visão ampla da Química, pois “as disciplinas de 

conteúdo específico, quando não dão ênfase nos conceitos básicos, podem perder sua 

essencialidade”, já que distanciadas daquilo que o futuro professor ocupará em sala de 

89 Autores como Antonio Flavio B. Moreira, no campo do Currículo, Daniel Gil-Pérez e Ana Maria 
Pessoa de Carvalho, na área de Prática de Ensino e formação de professores de Ciências, Jean-Pierre 
Astolfi e Michel Develay, na de Didática das Ciências e Vera Candau, na organização dos cursos de 
Licenciaturas. Ver as Referências constantes no artigo em questão. 
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aula90; e) formação em Ciência-Tecnologia-Sociedade - CTS, nos moldes do movimento 

internacional que ganha este nome, já descrito na nota 22 deste trabalho e, finalmente: f) 

a valorização do currículo em construção permanente, em que a flexibilidade que se 

pretende sirva para abrir espaços às correções de rumo, em função das avaliações e das 

novas necessidades surgidas ao longo do percurso. 

 Os autores apresentam um conjunto de ações estratégicas, visando a garantir os 

princípios estabelecidos, como a realização de Seminários pedagógicos e oferecimento 

de cursos de Metodologia de Ensino Superior, o redimensionamento de disciplinas 

introdutórias e de conteúdo específico, a integração entre todas as disciplinas da grade e, 

como importante centro organizador da Licenciatura, o redesenho da Prática de Ensino. 

Tem um peso significativo, portanto, a tomada de consciência de todos os segmentos da 

formação docente, envolvendo o campo educacional e o campo científico em um 

trabalho comum. Segue-se, no artigo, a apresentação da grade curricular proposta para o 

Curso de Licenciatura Noturna da UnB, com as devidas considerações, em que grande 

ênfase é dada à necessidade de superar o modelo de formação específica seguida de 

formação pedagógica, ao feitio do tradicional modelo “3 + 1”. 

 O trabalho apresentado tem o inegável mérito do detalhamento e da 

fundamentação teórica, mas revela alguns pontos nefrálgicos, como um certo apego ao 

cognitivismo ausubeliano (o que se pode dever ao longo tempo que separa essa 

produção desta minha revisão bibliográfica) e a adesão, demasiadamente otimista, às 

formulações CTS.  Apresenta, no entanto, problemas de outra natureza. 

Ao propor a implementação de um curso de formação docente diferente e 

inovador, fruto de uma reflexão que se revela bastante honesta, exagera-se na extensão 

atribuída à sua autonomia e na confiança demasiada na conciliação de interesses tão 

potencialmente contraditórios como o são os da formação de bacharéis e de 

licenciandos. A análise política resta frustrada ante o convite instigante à reflexão! 

90 SANTOS, W. L. P dos; GAUCHE, R.; SILVA, R. R. da. Currículo de Licenciatura em Química da 
Universidade de Brasília: uma proposta em implantação. Op. cit., p. 677. 
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Que se poderia estabelecer, por fim, como pontos em comum entre os 

diagnósticos e propostas apresentados na Revista Química Nova, em relação à formação 

inicial de professores de Química para os Ensinos Médio e Fundamental? 

Em primeiro lugar, a consciência de que algo precisa ser feito no sentido de dar 

um significado mais contundente à formação de professores que, consensualmente, é 

vista como um processo com o qual a Academia, de forma sistemática e universal, tem 

uma dívida. Problemas de falta de conexão entre teoria e prática, aportes materiais 

insuficientes, inaptidão do corpo docente do campo científico (e mesmo o do campo 

pedagógico) em lidar com as especificidades e necessidades da Licenciatura, 

desprestígio frente ao Bacharelado, perfil identitário difuso quanto a seus objetivos e 

sua filosofia são alguns dos problemas comuns apontados nos textos pesquisados. São, 

no entanto, diagnósticos para os quais ainda são incompletas as alternativas de 

enfrentamento, o que, em nenhuma hipótese, lhes subtrai qualquer valor. 

Nada – ou quase nada – se enfatizou, nos trabalhos analisados, sobre as relações 

externas que definem as políticas de formação de professores: os determinantes 

históricos, as exigências dos organismos internacionais de financiamento, como o 

Banco Mundial, a submissão da formação docente às exigências do mercado, o que 

inclui a discussão no escopo ideológico do neoliberalismo. Em síntese, a discussão 

política não logrou espaço nos trabalhos investigados à altura de sua importância e, face 

a esta lacuna, foram ausentes as críticas à perspectiva apaziguadora da Licenciatura 

noturna engendrada como alternativa política à pobreza e como instrumento de 

redenção da dívida social da Universidade. Ficou de fora, igualmente e de maneira 

preocupante, uma menção que fosse às complexas redes de poder que se imiscuem na 

estruturação de um curso que transita entre dois campos epistêmicos distintos, que lhe 

definem finalidades muitas vezes obscuras e alinhadas a interesses menos nobres. O 

resultado inevitável é o transparecer de uma crença, ingenuamente otimista, em relação 

às possibilidades da conciliação que, como toda estratégia política, esbarra nos limites 

dos interesses inegociáveis, irredutíveis em um processo que envolve relações de força e 

disputas de campo somente, e não mais que tão-somente, atenuadas pelo consenso, mas 

jamais suplantadas por ele.  
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2.2.2 A Revista Química Nova na Escola

A Revista Química Nova na Escola (QNEsc) constitui-se em um projeto bem 

sucedido da Divisão de Ensino de Química da SBQ, desde  a sua proposta de criação em 

1994, durante o VII Encontro Nacional de Ensino de Química. Trata-se de publicação 

de periodicidade semestral, criada com o intuito de “de aproximar a química dos 

cidadãos comuns, especialmente os professores e estudantes da escola média”, que 

acabou por se tornar, por sua qualidade, “o melhor cartão de visita da Divisão frente à 

comunidade química, representada pela SBQ”91. Seu primeiro número é datado de maio 

de 1995, tendo sido publicados os números posteriores ininterruptamente. 

A Revista é dividida em seções, assim distribuídas92:

Química e sociedade 

Conceitos científicos em destaque 

Atualidades em química 

Relatos de sala de aula 

Experimentação no ensino de química 

O aluno em foco 

Pesquisa no ensino da química 

História da química 

Elemento químico 

Há também a publicação de resenhas de livros e uma seção dedicada a promover 

eventos na área. 

A Química Nova na Escola é basicamente uma publicação de informações mais 

gerais ao professor e ao aluno de Química em cursos de formação. Trata-se de uma 

publicação distribuída gratuitamente a milhares de professores da área de Química em 

todo o país, o que lhe confere um status privilegiado e merecido de haver contribuído 

significativamente para qualificação e entrosamento de profissionais na área. 

91  Sobre a Revista Química Nova na Escola, consultar o Portal da SBQ, em <www.sbq.org.br>. 
Informação capturada em março de 2007, de onde o destaque no texto foi extraído. 
92 Mantenho a grafia utilizada pela Revista.  
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Por sua natureza e seus objetivos, a Química Nova na Escola não é uma 

publicação de pesquisa acadêmica, de modo que, ali, os artigos podem não indicar 

aportes teórico-metodológicos mais significativos, típicos de comunicações científicas 

mais robustas. Ora, mas por que então incluí-la aqui nesta revisão de literatura? Pelo 

caráter de socialização do conhecimento, a Revista traz contribuições do professor em 

exercício, muitas vezes afastado do ambiente acadêmico que costuma apadrinhar 

publicações mais eruditas. Ouvir o que esse professor tem a dizer sobre a formação 

docente e os cursos de Licenciatura é de interesse deste inventário crítico.

Como não é extensa a quantidade de publicações, pude analisar o conteúdo de  

todos os números da QNEsc, localizando ali apenas cinco referências diretas sobre 

formação inicial. São artigos que tratam da formação continuada de professores, da 

importância da pesquisa na formação docente, das mediações interdisciplinares e outra 

que faz um inventário da própria importância da Química Nova na Escola para a 

formação docente, na perspectiva de uma formação continuada. Como o interesse deste 

meu trabalho são os pressupostos políticos e epistemológicos da criação e organização 

dos cursos de Licenciatura, em especial dos cursos noturnos, excluí deste inventário 

uma análise detalhada de cada um desses artigos, optando apenas por citá-los93.

Novamente se repete aqui a escassez de artigos que focalizam especificamente 

os cursos de Licenciatura. Os temas mais recorrentes, indiretamente ligados à formação 

docente, ainda são aqueles que tratam da pesquisa (professor-pesquisador) e formação 

continuada. Sobre esta característica, seria importante informar que o tema da formação

pela pesquisa tem sido o mote de inúmeros trabalhos produzidos por eminentes 

representantes de pesquisadores ligados à SBQ: Roseli Schnetzler, Otavio Maldaner, 

Lenir Zanon, Roque Moraes, dentre outros. Se admito a hegemonia incontestável desse 

grupo nas pesquisas na área da Educação Química no país, não é surpreendente que 

93  Os artigos encontrados foram: 1) SCHNETZLER, R. P. Concepções e Alertas sobre Formação 
Continuada de Professores. Química Nova na Escola, n. 16, novembro de 2002. 2) LÔBO, S. F.; 
MORADILLO, E. F de. Epistemologia e a Formação Docente em Química. Química Nova na Escola, n. 
17, maio de 2003. 3) PAIXÃO, F.; CACHAPUZ, A. Mudanças na Prática de Ensino da Química pela 
Formação dos Professores em História e Filosofia das Ciências. Química Nova na Escola, n. 18, 
novembro de 2003. 4) SCHNETZLER, R. P. A Pesquisa no Ensino de Química e a Importância da 
Química Nova na Escola. Química Nova na Escola, n. 20, novembro de 2004. 5)  ECHEVERRÍA, A. R.; 
OLIVEIRA, A. S. de; TAVARES, D. B.; SANTOS, J. D. A dos; SILVA, K. R.; SILVA, R de M. e. A 
Pesquisa na Formação Inicial de Professores de Química. Química Nova na Escola, n. 24, novembro de 
2006.  
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também detenha a primazia da conduta das pesquisas ali desenvolvidas, influenciando 

outros grupos no país.

2.2.3 As produções no campo educacional dentro das Reuniões Anuais da SBQ 

As Reuniões Anuais94 da Sociedade Brasileira de Química constituíram outro 

marco de desenvolvimento das pesquisas na área da Educação Química no Brasil95.

Durante suas 12 primeiras edições, as RA estiveram vinculadas às da SBPC. Somente a 

partir de 1990 ganharam vida própria, tendo sido realizada a 13ª RA na cidade de 

Caxambu, MG. A Seção de Ensino do encontro registrou, na ocasião, a inscrição de 18 

trabalhos, dos quais apenas dois se relacionavam com a formação inicial de professores.  

De evento capitaneado pela SBPC, as RA ganham maioridade plena a partir dos 

anos 90, em suas edições independentes, refletindo não apenas a necessidade de 

acomodar um número cada vez maior de trabalhos aceitos para apresentação em espaço 

físico apropriado (de 279 em sua primeira edição, em 1978, a praticamente o triplo, 828, 

em 1989, última edição vinculada à Reunião Anual da SBPC), como também outra, de 

natureza política, no sentido de dar maior projeção à Química frente a outras áreas no 

campo científico nacional e internacional. Esse salto quantitativo parece guardar uma 

relação direta com o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil nas décadas de 70 e 

80, consolidando as pesquisas na área da Química e, conseqüentemente, ampliando o 

tamanho e a visibilidade do evento. 

O campo educacional não parece fugir à regra, conquistando espaço crescente 

nos eventos ao longo dos anos. Tanto quanto no caso da Revista Química Nova, as 

comunicações na área de Educação ganharam expressão a partir dos anos 90, 

coincidindo com as edições independentes das RA96. Foi a partir deste marco que estes 

94 Daqui para frente tratadas pela sigla RA, tanto no singular quanto no plural. 
95 SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em ensino de Química no Brasil... Op. cit. p. 18.  
96 De 1978 (1ª RA) a 1989 (12ª RA) foram apresentadas 278 comunicações na Seção de Educação das 
Reuniões. De 1990 a 2007, somaram-se mais 1622 trabalhos, totalizando 1900 comunicações desde 1978. 
Além do trabalho de Rocha-Filho e colaboradores, já citado, registre-se outro levantamento: 
FRANCISCO, C.A. e QUEIROZ, S. L. Produção do Conhecimento Sobre o Ensino de Química: Um 
Olhar a Partir das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química. Livro de Resumos da 30ª 
Reunião Anual da SBQ, 2007. 
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dados foram construídos, portanto, em coerência com aquilo que já havia sido apontado 

nos levantamentos da Química Nova.

No período iniciado pela 13ª RA até a última que tratei, em 2007, cresceram as 

comunicações que têm a formação inicial em Química como referência, conforme 

indicado na Tabela 1.

Tabela 1 

Número de comunicações sobre formação inicial nas seções de 
Ensino de Química das Reuniões Anuais da SBQ - 1990 a 2007 

RA Ano Formação Inicial Seção de Ensino 

      

13ª 1990 2 18 

14ª 1991 3 44 

15ª 1992 0 44 

16ª 1993 1 33 

17ª 1994 2 60 

18ª 1995 5 51 

19ª 1996 7 53 

20ª 1997 1 64 

21ª 1998 5 85 

22ª 1999 1 82 

23ª 2000 1 90 

24ª 2001 3 108 

25ª 2002 3 106 

26ª 2003 4 135 

27ª 2004 6 194 

28ª 2005 8 161 

29ª 2006 6 130 

30ª 2007 14 164 

        

TOTAL 72 1622 

As informações disponíveis nos Anais e nos Resumos dos eventos permitiram-

me ampliar os dados sobre a formação docente, incluindo temas a ela correlatos: o 

licenciando, a estrutura organizacional dos cursos de Licenciatura, a pesquisa formativa 

na Licenciatura, o núcleo pedagógico e as práticas docentes (Didática Especial e Prática 

de Ensino). Os valores tabelados referem-se, assim, a este recorte ampliado, que julguei 
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oportuno apresentar por tornar possível um panorama mais fidedigno das discussões 

correntes sobre formação docente ao longo dos últimos anos. 

 Mais uma vez, a formação docente é tema minoritário frente aos demais temas 

do campo educacional: em torno de 4% do total das comunicações na Seção de 

Educação das RA, mesma ordem de grandeza do valor encontrado no inventário da 

Revista Química Nova. Os temas gerais reúnem trabalhos que versam sobre conteúdos e 

métodos de ensino e sobre os recursos didáticos que os potencializam, reforçando a 

preferência dos pesquisadores pelos aspectos operativos do ensino. O Gráfico 4 situa 

comparativamente a formação docente entre os temas educacionais abordados, tanto 

quanto permite um olhar da evolução dos debates ao longo de quase duas décadas. 

Gráfico 4 

 A partir de 2001, os trabalhos ultrapassam a casa das centenas. Na 27ª RA, 

organizada em 2004, na cidade de Salvador, o número de comunicações no campo 

educacional chegou perto de 200, por conta da realização simultânea do Congresso 
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Latinoamericano de Química 97 , que trouxe ao evento relatos de pesquisas 

internacionais. Durante a 30ª RA, em 2007, aconteceu o 4º. Workshop da Divisão de 

Química da SBQ
98, dedicado à formação inicial de professores. Trata-se de iniciativa 

digna de registro, já que a formação docente tem espaço reduzido dentre outros no 

campo educacional, o que confirma, neste inventário, a dívida que as pesquisas 

educacionais químicas têm com ela, já identificada nos levantamentos na Química

Nova.

2.2.3.1 A formação inicial de professores nas Reuniões Anuais da SBQ entre 1990 e 

2007

É bastante promissor o interesse crescente que a Educação Química vem 

conquistando ao longo das RA da SBQ, que não esgota, por outro lado, a necessidade 

de um revigoramento dos temas apresentados. Muito pelo contrário: beira à compulsão 

a insistência nos relatos de experiência e na proposição de “novas” técnicas de ensino, 

reduzidas muitas vezes a descrições desprovidas da devida análise de seus 

desdobramentos em sala de aula e sua efetividade ao aprendizado crítico da Ciência 

química. Na formação inicial, repete-se a mesma tendência: apesar da ampliação dos 

temas correlatos, preserva-se ainda um caráter bastante descritivo sobre o licenciando e 

seu universo acadêmico. Nas RA, na Química Nova e nas referências indiretas da 

Química Nova na Escola, são visíveis as lacunas teóricas na sustentação das 

comunicações, o que acaba por torná-las relatos enfadonhos. Abordagens 

epistemológicas sobre a natureza dos conhecimentos negociados na formação docente 

são praticamente ausentes, tanto quando o são as análises políticas das motivações e dos 

arranjos institucionais para o formato dos cursos de Licenciaturas tais quais existem 

hoje no Brasil. Embates entre os campos pedagógico e científico são tratados, quando o 

são, como um lamentável erro de percurso, e não como expressões de disputas na 

construção de hegemonias, indispensáveis que são à consecução de qualquer projeto de 

poder. Nos relatos, tais embates ficam geralmente incluídos no rol das críticas ao 

“distanciamento teoria-prática”, entrevendo nisso um viés sutil de perversidade, mesmo 

97 Mantive a grafia utilizada pela SBQ para designar o evento. Desconsiderei os trabalhos internacionais, 
para preservar a análise das tendências no Brasil. 
98 Este evento mereceu um tratamento à parte deste inventário, dado a sua especificidade nesta pesquisa. 
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dentro das críticas honestas, por pressuporem um campo pedagógico incapaz de 

produzir reflexões teóricas fecundas, dado o papel eminentemente prático que se lhe 

atribui.

A Tabela a seguir indica os critérios de classificação dos 72 trabalhos sobre 

formação inicial pesquisados desde a 13ª RA de 1990, segundo o foco apresentado e 

a quantidade de comunicações em cada foco: 

Foco no Licenciando: 26 comunicações

Foco nos Cursos de Formação Inicial: 13 comunicações

Foco na Pesquisa Formativa na Licenciatura: 4 comunicações

Foco no Núcleo Pedagógico: 10 comunicações

Foco nas Práticas Docentes: 19 comunicações
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As disciplinas de fundamentos da Educação tiveram um registro neste 

levantamento. Não deixa de ser promissor que se tragam às discussões sobre a formação 

docente as contribuições sociológicas, históricas, da Psicologia, da Filosofia da 

Educação e das Ciências, a fim de darem substância a um tipo de perspectiva analítica 

que, até então, era circunscrita excessiva e quase que incondicionalmente a aspectos 

relacionados a métodos e técnicas de ensino. Somada esta novidade às preocupações 

com a Prática de Ensino, houve um avanço qualitativo inegável em algumas análises, 

em especial por entenderem a sua dinâmica para além de um mero ajuste entre teoria e 

prática. 

Os cursos de Licenciatura tiveram espaço específico neste universo. Foram 13 

comunicações dentre as 72 que tratavam da formação inicial e tinham como foco a 

estrutura organizacional desses cursos, o histórico de experiências já implementadas, o 

currículo e uma sistemática de avaliação. Dado o número bem exíguo de comunicações, 

número este coerente com o inventário da Revista Química Nova, é praticamente 

impossível ir muito além do que se restringe, à falta de mais registros, a pontos de vista, 

que em geral entoam uma retórica comum sobre a relevância da formação docente, a 

necessidade de interligação entre disciplinas do núcleo específico e do núcleo 

pedagógico, os problemas como o abandono do curso e a necessidade de medidas que 

visem a evitar a evasão.  

Interessante notar que as comunicações sobre a Licenciatura, quando localizadas 

temporalmente, se concentram praticamente nos cinco últimos anos da década passada, 

refletindo as políticas de estímulo implementadas no Governo Itamar Franco e 

continuadas no Governo Fernando Henrique Cardoso. Embora muito ainda haja por 

investigar sobre as Licenciaturas, o tema parece haver-se amainado. 

Antes, porém, de passar a analisar o conteúdo desses relatos sobre Licenciaturas, 

julgo conveniente, a fim de melhor contextualizar as discussões sobre a docência, 

chamar a atenção ao fato observável de que os temas professor em exercício e escola e 

identidade, saberes e carreira docentes ganharam espaço mais generoso que o dedicado 

à formação inicial, no período investigado neste inventário (1990 a 2007). Foram 90 

comunicações ao todo, das quais 2/3 dedicaram-se ao exercício da docência e à Química 

na escola, assim detalhadas: 
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Tema Desdobramentos

Os trabalhos sobre professor em exercício vêm sendo distribuídos quase que 

uniformemente ao longo dos últimos 10 anos; já aqueles que focalizam a identidade e os 

saberes docentes se concentraram mais entre 1995 e 2000, com uma retomada nos 

últimos três anos.  

Embora o professor em exercício e os desdobramentos desse foco de 

investigação escapem dos objetivos deste trabalho, resolvi incluí-los brevemente aqui 

para demonstrar que a docência, abrangendo a formação inicial e o seu exercício na 

escola, tem sido um tema que vem ganhando destaque nas comunicações apresentadas 

nas RA da SBQ, dando indicações de que: os temas sobre a docência se diversificaram, 

refletindo, ao que tudo indica, a ampliação dos focos de pesquisa em universidades 

(Pós-graduação); o envolvimento de professores em projetos de formação continuada, 

muitos dos quais associados àqueles grupos de pesquisa; os capitais simbólicos 

mobilizados na participação de eventos como as RA e os dividendos auferidos pelos 

trabalhos publicados; a influência dos grupos formadores de opinião dentro da área da 

Educação Química, intimamente ligados à Divisão de Ensino de Química da SBQ, 

convidando o professor a refletir sobre e em sua prática docente. 
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Resta saber se a influência dos grupos hegemônicos do campo educacional 

químico, que até então se mostra bem-vinda, não teria como efeito colateral o 

direcionamento das pesquisas e, o que é possível, sua domesticação, inibindo ou 

desestimulando outras frentes e outros temas até então silenciados. 

2.2.3.1.1 O que dizem as comunicações das RA sobre a Licenciatura? 

Os cursos de Licenciatura são objeto minoritário nas pesquisas mais gerais sobre 

a formação inicial e isto não foi exceção neste inventário. Se é bastante promissor o fato 

de haver um número mais robusto de produções com foco na docência e, mais 

especificamente, na formação inicial, é ao mesmo tempo preocupante que as 

experiências diversas na organização e implantação desses cursos mereçam ainda pouca 

atenção. Há que se pensar se isto não se pudesse dever a um entendimento de que os 

problemas que afetam a Licenciatura, do ponto de vista de sua implementação e 

funcionamento, se circunscrevessem àqueles ligados a arranjos administrativos e de 

gestão. Há ainda a possibilidade de que as análises sobre as relações que guardam com o 

campo político e o cultural se encontrem pulverizadas nos diversos temas que compõem 

o universo da formação inicial. 

As comunicações presentes nas Reuniões Anuais da SBQ, no recorte que 

adotamos (pós-1990), revelam-se em sua totalidade como estudos de caso, 

concentrando-se na avaliação dos cursos e das propostas curriculares. Um dado 

importante é que, salvo por uma única comunicação da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUC-RS), todas as demais provêm de instituições públicas. 

Trata-se de um registro bastante significativo, posto que as Licenciaturas são o grande 

filão de instituições privadas de ensino superior que, salvo exceções honrosas, vêm 

recebendo criticas as mais variadas quanto à baixa qualidade dos cursos oferecidos, o 

que parece coerente com a quase absoluta ausência de representantes dessas instituições 

nos eventos. 

As Licenciaturas noturnas foram objeto de investigação de quatro entre as 13 

comunicações inventariadas nesta seção. Há caso em que as modalidades noturna e 

diurna ocupam um mesmo trabalho. A metodologia empregada nos trabalhos 
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divulgados se concentra na aplicação de questionários e consulta aos bancos de dados 

institucionais, que dispõem informações sobre o perfil do licenciando por ocasião de seu 

ingresso na universidade ou sobre sua vida acadêmica durante o curso. Os 

pesquisadores recorrem a esses dados a fim de cotejá-los com indicadores de 

desempenho acadêmico ou de evasão, a partir de levantamentos de indicadores sócio-

econômicos, de gênero ou sobre possível ocupação.  

Esta revisão organizará as referências encontradas por temas e não por 

cronologia. Face à exígua quantidade de estudos disponíveis, pareceu-me mais 

producente indicar-lhes os traços que, somados a outras evidências, pudessem contribuir 

para traçar uma tendência nas pesquisas sobre as Licenciaturas, da perspectiva de sua 

organização e implementação. Assim, a referência a currículo reunirá as comunicações 

que focalizaram propostas e/ou reformas curriculares nos cursos. A identidade dos 

cursos seguirá a mesma sistemática, tanto quanto o problema da evasão. 

A referência ao currículo é o grande destaque qualitativo nas comunicações. As 

propostas de implementação e melhoria curriculares estão na raiz de muitas das 

pesquisas sobre Licenciatura. É o caso, por exemplo, da primeira delas que surgiu neste 

levantamento, datada de 1991. Um diagnóstico feito (via questionário) a partir da 

realização de uma pesquisa com os egressos do curso de Licenciatura da Universidade 

Federal de Sergipe, UFSE, foi o tema dessa comunicação apresentada na 14ª. RA, em 

199199. Este diagnóstico deveria servir para subsidiar uma reforma curricular prevista 

para esse curso e revelou que os egressos que atuavam na área de ensino repetiam um 

curso tradicional de Química, fruto da preponderância, no entender dos autores, da 

formação técnico-científica sobre a didática. A conclusão corroborava a idéia da 

reforma curricular e também apontava a necessidade da realização de cursos e 

intercâmbios.  

99 CABRAL, H. F.; SANTOS, L. D. dos; ANDRADE, D; SALLES, E.; XIMENES, D. F. Como estão os 
egressos do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe?. Comunicação 
apresentada na 14ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, 1991.
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Origina-se na mesma instituição, a UFSE, outro levantamento que teve o 

currículo como objeto, apresentado durante a 18º RA, quatro anos mais tarde100. Fazia 

referência à pesquisa de 1991 e foi motivada pela vertiginosa redução da taxa de 

conclusão do curso de Licenciatura. Foi detectada a grande ênfase dada pelo 

Bacharelado à preparação de pesquisadores e, embora não ficasse claro no texto 

analisado, posso inferir tratar-se de influência que chegava à Licenciatura, requerendo, 

como contraponto, uma definição mais clara do perfil desse curso de dos licenciandos. 

A nova pesquisa inicia-se, assim, em 1993 com a aplicação de questionários que 

focalizassem: a oferta de disciplinas, a qualidade do corpo docente e as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em permanecer no curso. 

Resultados ensejaram mudanças no sentido da flexibilização de horário, já que a 

maioria dos alunos era de trabalhadores que achavam inadequado o tipo de oferta de 

disciplinas. 85% reclamavam uma melhora no desempenho “didático” dos professores, 

evidenciando uma concepção de didática atrelada apenas, ainda que legitimamente, aos 

modos de bem ensinar. Avaliação continuada de currículo e da atuação de alunos e 

professores serviriam para implementar melhoras no curso, no sentido de se alcançar 

uma “mudança consciente”, mais efetiva e duradoura. A despeito do claro viés 

voluntarista, as propostas eram coerentes com a confiança em ações psicopedagógicas 

pensadas como estratégia adequada de mobilizar professores e alunos, razão pela qual 

tais ações estavam na base dos cursos sugeridos de “conscientização” do corpo docente 

envolvido com a Licenciatura. 

Confirmando o campo do currículo como o privilegiado nas comunicações sobre 

Licenciatura em Química, cito a avaliação de várias experiências curriculares aplicadas 

na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desde 1981 até 94101. A 

maioria das alterações curriculares evidenciou um dado importantíssimo de que 

experiências curriculares muitas vezes se limitam a incluir ou excluir disciplinas, nada 

sendo feito no sentido de se reformularem as ementas. Pode-se argumentar que o 

100 ANDRADE, D.; BARRETO, L. S.; LIMA, P. S. de; ANDRADE FILHO, R. de. Quem somos? O que 
estamos fazendo para mudar? Comunicação apresentada na 18ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
de Química. Caxambu, 1995.
101  VIANNA, J. F.; OLIVEIRA, L. A. de. Análise do currículo de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Comunicação apresentada na 18ª. Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, 1995. 



89

simples fato de haver ementas modificadas não garante, por si só, uma mudança efetiva, 

mas a absoluta falta redefinição do ementário indica mudança nenhuma. 

 Através de uma metodologia de avaliação qualitativa, os resultados evidenciam a 

influência da força de cada departamento na proposição desses currículos. Em uma 

dessas “reformas”, houve redução da carga horária destinada à Licenciatura, em 

detrimento do aumento da do Bacharelado, sendo esta, talvez, uma das mais importantes 

informações deste inventário para o delineamento das disputas de força no binômio 

Bacharelado / Licenciatura. É um dado que deve ser lido juntamente com outro, que diz 

respeito à distribuição de cargas horárias nos departamentos, que procuravam fortalecer 

seus quadros docentes, ameaçados pela drástica redução de pessoal que se seguiu à Era 

Collor e se manteve nos “anos FHC” 102, por meio de artifícios, reivindicando aumento 

do pessoal necessário ao cumprimento das “novas” necessidades curriculares do 

Bacharelado. 

 A avaliação de experiências está na raiz de algumas comunicações. É o que se 

propõem dois trabalhos apresentados em anos consecutivos por pesquisadores da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR). Começo pelo segundo, mais recente, 

apresentado na 19ª. RA em 1996103. O primeiro, por interligar-se a outras pesquisas, 

será tratado em seguida. 

A comunicação de 1996 visava a relatar uma pesquisa cujo objetivo foi o de 

determinar a taxa de evasão do curso de Licenciatura em Química na UFRR, desde sua 

implantação em 1991 até 1994, bem como identificar o percentual de alunos que 

efetivamente realizavam o curso. O estudo, mais uma compilação de dados que uma 

pesquisa propriamente dita, é uma apresentação de dados quantitativos e os objetivos 

propostos resumiam-se a estimar o número de formandos nos próximos anos. Nenhuma 

reflexão foi apresentada, à luz dos dados observados. A outra, de 1995, provavelmente 

por ter sido a pioneira, parece-me mais consistente e traz um dado importante: a 

descaracterização da Licenciatura como curso de formação docente. 

102 Período correspondente aos mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 
103 FARIAS, R. F. de. Ingresso e permanência na Licenciatura em Química na Universidade Federal de 
Roraima. Comunicação apresentada na 19ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de 
Caldas, 1996.
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 Por ocasião de formatura da primeira turma do curso de Licenciatura da UFRR, 

em 1995, realizou-se uma pesquisa visando à sua melhoria104. A pesquisa consistiu na 

aplicação de questionários para identificação do perfil da “clientela” (esta foi a 

terminologia utilizada na comunicação) e de pontos positivos e negativos ao 

funcionamento desse curso. Problemas se concentram em algumas disciplinas do ciclo 

básico (Cálculos, Físicas), repetindo um diagnóstico já realizado em outras 

Licenciaturas. Somem-se a isto as condições precárias de funcionamento do curso e o 

quadro parece pouco alentador. A imensa maioria dos alunos trabalha, o que justifica o 

grande clamor por disciplinas oferecidas à noite. Como se trata de curso de baixa 

procura, muitos dos ingressos preferiram a Licenciatura pelas facilidades de ingresso. 

Um dado relevante que esta pesquisa ofereceu é que o curso servia mais aos 

interesses de quem pretendia continuar seus trabalhos fora da sala de aula, na área de 

Química propriamente, que a futuros professores, já que muitos alunos eram 

provenientes de cursos técnicos e, com o diploma de nível superior oferecido pela 

Licenciatura, estariam aptos a cumprir um conjunto de atribuições profissionais 

previstas pelo Conselho Federal de Química. Essa hipótese é corroborada pelos dados 

de que menos de 10% dos alunos almejavam a escola, dando uma trágica evidência da 

desvalorização da carreira docente. Como alternativa, os pesquisadores sugeriram a 

melhoria das condições materiais e humanas do curso, esclarecendo os alunos sobre a 

natureza de sua profissão. 

De fato, a questão da identidade docente perpassa algumas das comunicações 

analisadas. As Licenciaturas, especialmente as noturnas, por atenderem ao aluno 

trabalhador, têm sido a alternativa para técnicos em Química (um contingente 

significativo de licenciandos, ao que parece em várias universidades, inclusive na 

UFRJ) conquistarem o diploma de nível superior, podendo, com ela, acessar a um 

patamar diferenciado em sua empresa. Há aqueles que simplesmente pretendem uma 

certificação para seguirem em outras áreas, através de concursos públicos. A docência 

surge em muitos relatos como conseqüência e não como fator determinante na escolha 

dos cursos de Licenciatura. 

104 FARIAS, R. F. de; DUARTE, E. D. R. da S.; MELO FILHO, A. A de. “O curso de Licenciatura plena 
em Química na U.F.R.R.: 1ª. avaliação”. Comunicação apresentada na 18ª. Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Química. Caxambu, 1995.
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 A comunicação mais detalhada sobre o tema da identidade docente e sobre a 

Licenciatura em Química, comparando os cursos diurno e noturno, foi apresentada por 

um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG105.

Trata-se de um diagnóstico extenso e crítico sobre a razão de existir dos cursos de 

Licenciatura Noturna e sobre o perfil dos licenciandos, realizado em 1994.  O trabalho 

se propôs a eliminar alguns mitos acerca dos egressos de cursos noturnos, como a opção 

consciente do licenciando pelo magistério (ingresso específico no vestibular), o 

pertencimento a uma classe social desprivilegiada e as dificuldades inerentes à vida 

acadêmica do aluno trabalhador. 

 Contrapondo ambos os turnos, a pesquisa indicou que apenas 1/3 dos alunos do 

curso noturno queria seguir a carreira docente, outro 1/3 pretendia seguir na pesquisa 

(escolhendo a noite por questões do horário) e o restante trabalharia com profissionais 

da Química. Não há correlação entre curso noturno e melhoria na qualidade do 

profissional, aponta o estudo, daí a razão de seu título sugestivo. Os indicadores sócio-

econômicos confirmam que os alunos em geral pertenciam a um estrato social mais 

baixo, mas a surpresa ficou por conta dos indicadores do curso noturno, cujos 

licenciandos percebiam rendimentos maiores que os do diurno, derrubando outro mito. 

Claro está que a possibilidade de esses alunos trabalharem contribui para aumentar seus 

rendimentos.  

 O estudo confirmou o que vinha sendo indicado em muitas das comunicações 

analisadas nesta seção: A Licenciatura é de fato a opção possível ao aluno trabalhador 

que pleiteia a carreira profissional da Química. Mais que isso, indicava haver uma 

demanda reprimida por cursos de Bacharelado. Dada a complexidade social e política 

dessas demandas, concluíram os autores, tornava-se necessária a busca de dados que 

pudessem subsidiar a criação de novos cursos de Licenciatura. 

A pesquisa apresentada pela UFMG foi realizada há mais de uma década, o que 

lhe torna algo datado. Teve o mérito, contudo, de ser bem detalhada e contextualizar 

politicamente a criação das Licenciaturas Noturnas, o que vai ao encontro dos objetivos 

desta minha Tese. Possibilita, inclusive, argüir: por que os cursos de Licenciatura – e 

105  BARROS, H. L. de C.; MORTIMER, E. F. “Licenciaturas Noturnas: formando professores?” 
Comunicação apresentada na 18ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, 1995. 



92

não outros – foram eleitos como a opção política para o preenchimento da ociosidade 

das universidades públicas à noite? Simples problemas de logística, de atendimento às 

carências do sistema educacional?  

Um contraponto a esses dois últimos trabalhos se encontra em uma pesquisa 

realizada na Universidade de Brasília – UnB – em 1995, cujo objetivo foi verificar se 

eram pertinentes as críticas feitas a cursos de Licenciatura, no que se refere ao 

desinteresse dos licenciandos pela docência106. Através da aplicação de questionários 

em licenciandos do curso noturno de Licenciatura em Química, confeccionados a partir 

da consulta a bancos de dados coletados sobre os licenciandos desde 1993, permitiu-se 

verificar que os licenciandos tinham consciência da natureza do curso de Licenciatura 

na escolha do vestibular. Apesar de um percentual (não indicado, mas supostamente 

pequeno) de alunos haver demonstrado desinteresse pelo magistério, a maioria 

manifestou sua intenção de ser professor ou de conciliar outros interesses com o 

exercício da docência. Não há indicação, na pesquisa, sobre as causas desse 

desinteresse. O artigo conclui pela necessidade de insistir-se no fortalecimento da 

identidade do curso. 

A proposta que passo a analisar trata especificamente da implementação de um 

curso de Licenciatura Noturna, sob o signo de uma “nova filosofia”, na Universidade 

Federal do Rio Grande de Norte (UFRN)107, que fosse diferente da existente à época da 

pesquisa (1996). O curso a ser substituído mantinha um núcleo comum com o 

Bacharelado nos dois primeiros anos, descaracterizando, segundo os autores, a 

perspectiva pedagógica da formação docente. Uma nova proposta, marcada por uma 

“nova filosofia”, deveria articular harmonicamente três grandes áreas de conhecimento: 

a da formação científica básica, a da formação humanística e a didático-pedagógica. O 

aluno já teria que ter optado pelo curso no vestibular, com o que se esperaria uma 

resposta positiva na criação de uma identidade do curso. O trabalho pedagógico foi 

pensado, nessa nova proposta, como o articulador da teoria e da prática, desde o início 

do curso. Neste sentido, a proposta da UFRN se assemelha à da Licenciatura Noturna na 

106 SANTOS, W. L. P dos; GAUCHE, R.; LOPES, A. L. B. Interesse do licenciando pelo exercício do 
magistério. Comunicação apresentada na 19ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços 
de Caldas, 1996. 
107 COSTA, C. M. O. da; NEVES, L. S das; ROCHA, I. M. F. Licenciatura em Química – Noturno: uma 
nova Filosofia. Comunicação apresentada na 19ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 
Poços de Caldas, 1996. 
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UFRJ, objeto desta tese, que também se procurou articular pela via curricular, desde a 

admissão do licenciando.  

A evasão é outro tema que desperta interesse dos trabalhos sobre as 

Licenciaturas em Química. Uma pesquisa que teve como objetivo relacionar a evasão ao 

perfil sócio-econômico do licenciando foi empreendida na UFMG entre 1994 e 1996, e 

foi o tema de uma comunicação apresentada na RA de 2000 108 . Seguindo um 

detalhismo de pesquisa semelhante já discutida aqui109, o trabalho focaliza uma das 

motivações da criação da Licenciatura Noturna nessa universidade: alternativa aos 

planos do Governo Collor de reduzir pessoal nas universidades federais autárquicas. O 

trabalho descreveu objetivos, metodologias do trabalho e resultados de forma mais 

detalhada que a média das comunicações. As fontes de pesquisa foram os dados sócio-

econômicos dos licenciandos obtidos na inscrição dos alunos para o vestibular. O perfil 

do alunado é de classe média baixa em ambos os turnos, de acordo com que já havia 

sido informado no trabalho anterior, sendo os do noturno de origem sócio-econômica 

ainda inferior. O trabalho indica que os programas de criação de bolsas de estudo 

acadêmicas para os licenciandos foram efetivos na minimização dos efeitos perversos 

da carência sobre a permanência no curso.  

O caso da evasão do curso de Licenciatura Plena em Química na Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), criado anteriormente ao curso de Bacharelado, foi 

apresentado em comunicação da 21ª. RA de 1998 110 . A pesquisa, com base em 

questionário aplicado e na consulta de banco de dados acadêmicos da instituição, 

demonstra a dificuldade do aluno trabalhador em dedicar tempo aos estudos. 

Repetências em disciplinas básicas de Cálculo e Física foram apontadas como 

conseqüência do pouco tempo de estudo dedicado a elas.  

Um dado interessante é que, neste exemplo, a evasão que se devia à 

desvalorização do magistério e ao desestímulo dos alunos em relação à Licenciatura foi 

108 BRAGA, M. M.; PEIXOTO, M. C. L.; MOURA, F. C. C. Perfil sócio-econômico, desempenho e 
evasão no curso de Química da UFMG: turnos noturno e diurno – 1994/1996. Comunicação apresentada 
na 23ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas, 2000. 
109 BARROS, H. L. de C.; MORTIMER, E. F. Op. cit., 1995. 
110 CANCELIERI, N. M.; MORIGAKI, M. K. Estudo das causas de repetência e evasão no curso de 
Química da UFES para o desenvolvimento de estratégias visando a sua diminuição. Comunicação 
apresentada na 21ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas, 1998.
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resolvida, pelo menos em parte, pela criação tardia do Bacharelado. Os altos custos das 

disciplinas básicas apontadas como pontos de estrangulamento no curso também 

parecem ter sido minimizados por uma reformulação curricular. 

Dois trabalhos se fundamentaram na noção de professor-pesquisador e 

professor-reflexivo como mote às características a serem valorizadas em cursos de 

Licenciatura. O primeiro relatou uma experiência de interação entre licenciandos de 

Química da PUC-RS e professores em exercício, em um projeto comum desenvolvido 

nas escolas de Osório, RS111. O foco foi a valorização da pesquisa como caminho a ser 

trilhado pelo professor que se queria “reflexivo, crítico e criativo”. Reforçava a 

importância da formação continuada e da parceria entre universidade e escola. A outra 

comunicação relatou a experiência do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Nilópolis, Rio de Janeiro (CEFET-RIO) na proposição de um currículo fundamentado 

em sólida base conceitual da Química e na possibilidade de reflexão, dentro das 

disciplinas específicas, acerca de sua mediação na escola. A criação de disciplinas 

integradoras, aos moldes de tantas outras experiências aqui apresentadas, parece 

assentar uma tendência das chamadas “reformas curriculares”112.

Por fim, ainda no âmbito das propostas curriculares, encontra-se uma 

comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais apresentada na 30ª. RA, em 

2007 113 . Diferia-se das demais por se tratar de uma Licenciatura em Química na 

modalidade a distância. Não havia no texto informações detalhadas que me permitissem 

uma melhor avaliação dessa proposta, mas a incluo aqui por indicar o que viria a ser 

uma tendência futura, já que em algumas leituras encontrei referência aos cursos a 

distância em outras áreas de ensino de Ciências.  

111  KRÜGER, V. A integração da formação inicial de professores de Química com a educação 
continuada: uma alternativa. Comunicação apresentada na 21ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Química. Poços de Caldas, 1998.  
112 SILVA, M. G.; CHINELLI, M.V.; CARDOSO, S. P.; CHAGAS, P. DOVALSKI, I.V.Formação de 
professores reflexivos no Currículo da Licenciatura do CEFET Química. Comunicação apresentada na 
27ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Salvador, 2004.
113 OLIVEIRA, I. M. F.; VAL, A. M. G.; AYALA, J. D.; VILA, M. C.; LIMA, M. E. C. C.; SILVA, M. J. 
S. F.; TOFANI, S. F. B. Proposta curricular para implementação do curso de Licenciatura em Química na 
UFMG, na modalidade a distância. Comunicação apresentada na 30ª. Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Química. Águas de Lindóia, 2007. 
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As comunicações analisadas são datadas. Isto significa que os problemas 

apontados e as soluções preconizadas podem ter sofrido mudanças, em função dos 

novos aportes teórico-conceituais que lhes sucederam. No entanto, não foi possível 

identificar essas novas possibilidades nos eventos mais recentes, em que se poderiam 

antever alguns desses enfoques.

Um dado bastante significativo, que emerge do conjunto das leituras do qual 

foram filtradas as comunicações que passo a discutir agora, é que não é raro um trabalho 

filiar-se a um número muito grande de autores, algo que muitas vezes causa surpresa 

pela aparente banalidade das investigações e das conclusões apresentadas. Temas 

recorrentes ano a ano, de mesma autoria, sem qualquer originalidade, parecem antes que 

tudo indicar “a preocupação crescente dos docentes universitários em realizar o maior 

número de pesquisas e de publicações”, pouco criteriosas muitas vezes, mas que lhes 

possam “garantir um melhor conceito sobre seu trabalho e da sua instituição” ante os 

sempre ávidos comitês de avaliação114. Não seria exagerado inferir que eventos dessa 

natureza catalisam um tipo de necessidade acadêmica de produzir, não importando 

muito o teor ou a relevância do que se produza. O resultado perverso desta que pode ser 

uma característica, dependendo de comprovação empírica a partir de dados mais 

abundantes e representativos, é a produção de trabalhos sem qualquer indicador dos 

fundamentos teóricos e dos pressupostos epistemológicos que os orientaram, repetindo-

se aqui e ali relatos eivados de retóricas de ocasião ou, o que é mais comum que se 

possa imaginar, operando-se um verdadeiro milagre das multiplicações textuais, à moda 

das narrativas dos Evangelhos. 

Há uma crença ingênua expressa em algumas comunicações que têm relação 

direta com a proposição de reformas curriculares. Um dado que emerge dessas reformas 

“radicais” é a impressão de que o contato puro e simples do licenciando com as 

“realidades escolares” teria como efeito fazer aflorar uma consciência pedagógica inata. 

Antes de ser construída dentro da experiência histórica concreta, a consciência 

pedagógica parece ser vista como um dom natural a ser despertado no licenciando, 

114 A respeito do que chama de uma verdadeira “cultura do desempenho”, é referência obrigatória a 
leitura de: SANTOS, Lucíola L. de C. P. Formação de Professores na Cultura do Desempenho. Educação 
& Sociedade. Campinas: vol. 25, n. 89, p. 1153, Set./Dez. 2004. 
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através da criação de um sem-número de disciplinas integradoras, cuja conseqüência é o 

aumento do período de integralização do curso.

Outra característica dos trabalhos analisados é praticamente a ausência de 

qualquer reflexão teórica, que sirva de aporte às demandas e às proposições contidas nos 

textos. Os estudos de caso constituíam-se de relatos objetivos, pragmáticos, muitos 

deles eivados de retóricas de efeito e absolutamente sem qualquer fundamentação. Há 

quem os justifique, alegando não ser ali o espaço apropriado para reflexões filosóficas. 

Há quem contra-argumente, como eu, que a brevidade de uma comunicação não implica 

a ausência de indicadores, breves que fossem, dos aportes utilizados em sua construção, 

desde, claro, que ali houvesse. 

Resgato, por fim, alguns pontos muito importantes para a construção de meu 

objeto de pesquisa. O primeiro deles contextualiza a relação direta entre a criação dos 

cursos de Licenciatura noturna e as demandas políticas de uma época: a educação como 

moeda de troca para consecução de projetos políticos de “democratização” da 

universidade 115 . Outro revela os bastidores menos “nobres” das disputas entre o 

Bacharelado e a Licenciatura, pelas barganhas de pessoal, verbas e de espaço político 

nos departamentos 116 . Em muitos deles, no entanto, a Licenciatura, em especial a 

Licenciatura noturna, é consagrada, ainda que por inferência, como alternativa 

acadêmica aos estratos sociais menos favorecidos, ainda que este quadro não seja 

absolutamente homogêneo. 

115 BARROS, H. L. de C.; MORTIMER, E. F. Op. cit. 
116 VIANNA, J. F.; OLIVEIRA, L. A. Op. cit.  



CAPÍTULO 3 

A Licenciatura Noturna em Química da UFRJ: 

entre os embates e a conciliação 

Il Gattopardo

Introdução

A epígrafe do primeiro capítulo desta tese é bastante clara ao relacionar as 

exigências para a formação de professores às necessidades sociais e econômicas 

(através do advento do trabalho), sendo definidas em função das correlações de força 

existentes entre classes e frações de classes sociais. Trata-se de uma asserção com um 

forte viés de crítica da totalidade, como se pode depreender dos elementos que essa 

critica mobiliza, típico das análises de inspiração marxista (como, de fato, o foi as que 

deram origem à epígrafe). A nova, própria deste capítulo, é infinitamente mais 

interessante! 

Há uma tentação muito grande que acomete alguns bons pesquisadores que os 

impele a deixar claro em suas considerações, desde as primeiras garatujas que 

antecedem o texto aprimorado, que estão atentos às imbricações entre os agentes sociais 

117 “Para manter tudo do jeito que está, é preciso que tudo mude”. Aforismo do Príncipe de Lampedusa, 
na monumental obra: “O Leopardo”. No cinema, um dos maiores clássicos de Lucchino Visconti, de 
1963. 
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e os contextos históricos, políticos, econômicos, etc., impondo-se a tarefa de relacioná-

los entre si de forma convincente. Fazem isto não apenas por conta de sua convicção na 

consistência do método adotado, mas também, penso eu, por meio de um mecanismo 

quase que inconsciente de acomodação a certas tradições intelectuais, construídas a 

partir de relações objetivas, nem sempre perceptíveis. Poderia mesmo supor a existência 

de um habitus intelectual no cerne do trabalho de pesquisa desses pesquisadores, já que 

“uma das noções de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que vincula as práticas 

e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes”118

Irônico perceber que, ao me permitir essas inferências, mobilizo alguns 

conceitos que são geralmente deixado de lado nas ditas análises da totalidade histórica, 

atentas em estabelecer relações entre macro e micro-contextos, mas pouco ou nada 

afeitas ao olhar  sobre as  movimentações internas ao campo de lutas que ocupa o 

universo entre aqueles dois pólos: do evento investigado (micro) e dos contextos que os 

acolhem (macro).   

Já tive oportunidade neste trabalho de chamar a atenção para a importância do 

conceito que Bourdieu formulou para campo, espaço social de relações objetivas que 

permite justamente esse olhar investigativo. Mais que as relações contextuais, 

verdadeiramente importantes (tenho uma preocupação grande em contextualizar minhas 

análises), quero enxergar de perto o universo dos agentes intelectuais mobilizados na 

consecução do projeto de Licenciatura aqui tratado, resgatando as dinâmicas 

concorrenciais entre esses agentes e as instituições, procurando compreender-lhe os 

habitus e os tipos de capital que estes mobilizam na obtenção de seus dividendos 

pessoais e acadêmicos. É a economia dessas trocas simbólicas, para deixar claro a 

opção bourdieusiana que dá vida a esta minha análise, que procurarei aqui resgatar119.

A Licenciatura Noturna de Química da UFRJ é um universo interessante e 

peculiar de percepção das lutas concorrenciais que acometem fatias do campo 

universitário. Apresentada como um novo projeto, de fato trata-se de uma redistribuição 

118 BOURDIEU, Pierre. Razões práticas. São Paulo: Papirus, 2004, p. 21. 
119 Valho-me do riquíssimo título de uma das obras pioneiras de Pierre Burdieu traduzidas no país: A 
economia das trocas simbólicas. Ver: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 2003. A primeira edição data de 1974 e foi fundamental para a difusão, no Brasil, do 
pensamento do sociólogo francês. 
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de disciplinas na grade curricular do modelo anterior das Licenciaturas diurnas trazidas 

ao turno da noite: “Não teria sentido tornar definitivo um curso que já existia! [...] 

Agora, foi e é dito que se trata de um curso novo. Mera questão de retórica? Talvez. 

Mas politicamente foi, e é, mais interessante” [grifo meu], responde-me à Lampedusa

um personagem com envolvimento direto na implantação desse curso. 

 Este capítulo será dividido em três partes. Na primeira, os antecedentes da 

Licenciatura em Química serão apresentados, retirando-se dali elementos indispensáveis 

para a compreensão dos arranjos que lhe deram forma. Alvo de disputas concorrenciais 

entre campos distintos, serão trazidas à luz as discussões na Faculdade de Educação, 

reunidas na maior parte dos textos documentais investigados (pouco ou quase nada está 

disponível no Instituto de Química). É o que será tratado na segunda parte. A terceira se 

dedicará ao Projeto de Implantação da Licenciatura Noturna, documento de que se 

retiram pistas que autenticam algumas percepções que tenho do processo, algumas delas 

já anteriormente apontadas.. 

3.1 Os antecedentes 

 A origem dos cursos de Licenciatura da UFRJ é comum ao de outras tantas 

universidades, como a Universidade de São Paulo – USP –, criados a partir das 

faculdades de Filosofia. Pouco há o que acrescentar à nota de Candau escrita à página 

45, no primeiro capítulo, em que sintetiza de forma emblemática as contradições 

presentes nos modelos de formação de professores pensados para o país, desde a década 

de 1930 do século passado. Misto de interesses conflitantes, devido ao amplo espectro 

de seções ou de escolas nelas agrupados – das Ciências à Pedagogia –, deles não 

escaparam os cursos de Educação, hierarquicamente desprestigiados na estrutura das 

faculdades de Filosofia120.

120 Roseli Schnetzler faz uma afirmação que vai ao encontro desse quadro de desprestígio, a propósito do 
desinteresse pela Educação entre os pesquisadores e professores do Instituto de Química da USP, por 
ocasião da fundação da Sociedade Brasileira de Química, em 1978: “A formação de professores não era 
incentivada, embora tivesse sido a principal razão para a criação da FFCL-USP”, registra a autora. Ver: 
SCHNETZLER, R. A pesquisa em ensino de química no Brasil... Op. cit., p. 17.
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 A Faculdade Nacional de Filosofia da então chamada Universidade do Brasil 

(atual UFRJ e, novamente, Universidade do Brasil!) – FNFi – foi criada em 1939 como 

instituição formadora de professores de ensino médio, de trabalhadores para as áreas 

técnicas e culturais e de altos estudos voltados à pesquisa. Criada em pleno Estado 

Novo, guarda as contradições de origem entre o autoritarismo da época e os zéfiros de 

renovação de seus integrantes. Os cursos de Química eram responsáveis pela formação 

dos bacharéis e dos licenciados, mas era nítido o pendor pelas atividades do 

Bacharelado, embora fosse permitido ao aluno cursar ambas as modalidades, aos 

moldes do tradicional “3 + 1”. Este modelo refletia a perspectiva de que a formação 

docente deveria aprofundar e valorizar os conteúdos específicos, contidos nas 

disciplinas do Bacharelado, e cuidar de sua “aplicação” através da complementação 

pedagógica, pensada como a consagração da prática. Aliás, tal perspectiva vige até hoje 

no senso comum pedagógico que, bastante resistente, preserva incólume a essência 

dessa concepção, atualmente disputada por novas disciplinas “pedagógicas” propostas 

unilateralmente pelos institutos, que as querem “alargadas” por toda a extensão dos 

cursos, vindo a lhes constitui a “grande novidade”. 

 Há uma ampla documentação sobre a FNFi pertencente aos arquivos do  

Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade – PROEDES –, ligado à 

Faculdade de Educação da UFRJ 121 , que subsidiou a produção de um número 

significativo de teses e dissertações sobre essa unidade acadêmica e sua dissolução pela 

Reforma Universitária de 1968.  Uma dessas produções, a dissertação apresentada por 

Bonardi em 1990, corrobora a observação feita anteriormente de que as disciplinas 

científicas eram priorizadas na formação do professor da área, em detrimento das 

pedagógicas122. Há vários registros que confirmam que, na FNFi, a Licenciatura era 

considerada uma atividade menor comparada ao Bacharelado. Um depoimento enfático 

neste sentido foi concedido à coordenadora do PROEDES, Lourdes Fávero, pela ex-

professora de Prática de Ensino de Fisica da FNFi, Elza Teixeira: “sempre houve uma 

tônica nos departamentos da FNFi e depois nos institutos, no sentido de que a 

121 O Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade, coordenado pela Profª.  Maria de 
Lourdes de Albuquerque Fávero, tem sua sede no Campus da Praia Vermelha da UFRJ e está ligado à 
Faculdade de Educação. Dispõe de um amplo acervo de educadores, instituições científicas e, em 
destaque, da FNFi. Tem em seu histórico um imenso número de trabalhos, teses e dissertações, sendo 
considerado um centro de referência na área de documentação no país. 
122 Ver: BONARDI, M. C. S. FNFi: um estudo da formação do professor secundário. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Educação, UFRJ, 1990. 
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licenciatura é algo menor. O bacharelado era muito mais importante”, concluiu a 

professora123.

Há um trabalho interessante de Santos, desenvolvido igualmente no PROEDES, 

que investiga a criação do Instituto de Química da UFRJ, em 1959124, por um grupo de 

professores originários da FNFi, com finalidades de pesquisa e pós-graduação. O traço 

institucional da vocação para a Ciência vai consolidando, aos poucos, uma hegemonia 

que já era real, representada no Bacharelado, culminando com a independência 

representada pela criação do Instituto. O ambiente propício às atividades científicas é 

valorizado mais ainda, mas isto não se constitui de um momento para o outro. Vem 

sendo gestado ao longo dos anos, desde a década de 30, sendo um traço marcante da 

cultura institucional ligada aos quadros científicos acadêmicos da instituição. 

Admitindo que o monopólio da autoridade científica é fruto de uma luta concorrencial 

travada no interior do campo científico, não há como prescindir da proteção 

institucional para consecução de um projeto de tal monta. A instituição, neste caso, 

agrega valores simbólicos que concorrem na construção dessa autoridade e, 

conseqüentemente, dos dividendos auferidos por seu intermédio.  

 Se um dos elementos da cultura é a longevidade com a qual consegue 

empreender traços comportamentais em um indivíduo ou grupo social, assimilados 

consciente ou inconscientemente, não é incorreto admitir a existência de uma cultura 

institucional ligada à produção das Ciências, no caso da UFRJ (e não creio ser diferente 

em outras grandes universidades), que valoriza não apenas o fazer científico 

(representado pelas disciplinas científicas de referência), mas também a postura 

interiorizada pelos seus agentes, a constituir-lhes um habitus. Cultura e 

desenvolvimento de habitus têm, portanto, íntima relação, objetivada dentro de um 

campo específico. 

 O Instituto de Química passou a ser responsável também pela formação e 

certificação dos licenciados e bacharéis em Química, desde que foi reformulado em 

1968 com a Reforma Universitária e o desaparecimento da FNFi. Manteve, no entanto, 

123 FÁVERO, M. L. A. Faculdade Nacional de Filosofia. Depoimentos. Rio de Janeiro: PROEDES, 1992, 
P. 176. 
124  SANTOS, N. P. Da Faculdade Nacional de Filosofia à criação do Instituto de Química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, UFRJ, 1994. 
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suas funções de pesquisa e de pós-graduação, respeitando suas premissas de origem, em  

1959. Desde então, integra o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN – 

um dos Centros universitários da UFRJ, ao lado de outros institutos de ensino e 

pesquisa na área científica: Instituto de Matemática, Instituto de Física, Instituto de 

Geociências. Fisicamente, localiza-se no campus da Cidade Universitária, na Ilha do 

Fundão, distante das origens históricas da Universidade, o imponente Palácio 

Universitário na Praia Vermelha, Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro (antigo 

Hospício Imperial).  

 A Faculdade de Educação da UFRJ nasceu igualmente com o desaparecimento 

da FNFi em 1968125. Localiza-se, desde pouco tempo depois de sua criação, no campus 

da Praia Vermelha. A localização geográfica separa fisicamente os campi da UFRJ, mas 

há outras separações mais sensíveis por conta da própria história da Instituição. 

 Quando se consulta a página oficial da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

na Internet, à procura dos dados institucionais, depara-se com um histórico 

surpreendentemente realista e crítico sobre suas conturbadas origens, eivadas de vícios 

que contaminaram sua trajetória posterior, 

ainda

125 Optei nesta tese por não repetir aquilo que se encontra, a exaustão, em diversas fontes, procurando me 
fixar nas tramas que concorrem especificamente para o cerne do trabalho. É muito importante referir-me 
aos embates de origem da Universidade, razão pela qual dou destaque aos aspectos fundamentais: a 
fragmentação, sendo um deles. A questão geopolítica, se assim posso dizer, é muito importante, já que a 
UFRJ é uma universidade multicampi e as unidades responsáveis hoje pela Licenciatura se encontram no 
campus do Fundão, na Ilha da Cidade Universitária, ao passo que a Faculdade de Educação, responsável 
pela formação pedagógica, se encontra na Praia Vermelha. O texto principal dá destaque a essas 
injunções. No entanto, as tramas ligadas à criação das faculdades de Educação pela dissolução das de 
Filosofia podem melhor ser discutidas em um texto clássico: SUCUPIRA, Newton. Da faculdade de 
Filosofia à Faculdade de Educação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.  Brasília: v. 51, n. 114, 
abr./jun., 1969. Outro texto que recomendo: MENDONÇA, A. W. P. C. Universidade e formação de 
professores: uma retrospectiva histórica. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: n. 90, ago. 1994, PP. 36-44.  
126 A UFRJ – História. Capturado em < www.ufrj.br >, em novembro de 2007. 
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O caráter fragmentário da UFRJ perpetua-se na própria relação que as unidades 

mantiveram e mantêm entre si, prejudicadas desde sua organização pós anos 70, quando 

muitas dessas unidades foram transferidas para a Ilha da Cidade Universitária (Fundão), 

próximo à Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após a inauguração daquele campus.

A fragmentação geográfica é, de fato, um fator muito importante no desenho 

institucional da UFRJ, especialmente naquilo que compreende as Licenciaturas. Em 

primeiro lugar, o distanciamento físico prejudica, de fato, uma maior integração entre as 

unidades, e isto foi uma das razões apresentadas pelos Institutos – o Instituto de Física, 

o Instituto de Matemática e o Instituto de Química (posteriormente também o Instituto 

de Biologia) –, localizados na Ilha do Fundão, para reivindicarem, nos anos 90, a 

responsabilidade total pelas Licenciaturas. Eis a origem da cisão política que deu 

origem à criação das Licenciaturas Noturnas, conforme será tratado mais adiante.

O segundo aspecto dessa distribuição geopolítica, se assim posso dizer, é que, na 

Ilha da Cidade Universitária, se localizam as unidades de peso político mais forte na 

estrutura academia (a Faculdade de Medicina, a Escola de Engenharia, os Institutos de 

Pesquisa na área de Biociências, o Instituto de Macromoléculas, a Coordenação de 

Programas de Pós-graduação em Engenharia – COPPE) sem contar que, ali, também se 

localiza o centro de poder da universidade: a Reitoria. A proximidade com a cúpula do 

poder contribuiu verdadeiramente para que as unidades distantes, da qual faz parte a 

Faculdade de Educação, perdessem prestígio, com exceções óbvias (seria preciso uma 

investigação mais específica para avaliar o peso político da Economia e Administração 

nesta relação, igualmente localizadas na Praia Vermelha). 

Continuando a surpreendente versão de sua página institucional, encontro:

127 Idem, ibidem. 
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O primado da pesquisa, firmado a partir das origens históricas e da divisão do 

trabalho intelectual inerente ao projeto de construção da Faculdade Nacional de 

Filosofia – FNFi –, que deu origem igualmente ao Instituto de Química e à Faculdade 

de Educação, em 1968, é um dos elementos importantes a que devo dar destaque para a 

construção dos argumentos sobre a Licenciatura Noturna. À consagração do campo 

científico, em decorrência do primado da pesquisa, devo acrescentar outro fator de 

relevo, ligado ao primeiro: o desenvolvimento da pós-graduação e da Ciência brasileira 

a partir dos anos 70, como parte de um projeto político de desenvolvimento tutelado 

erguido em pleno Regime de Exceção.  

O primado da pesquisa guarda uma relação muito rente com as noções de 

excelência acadêmica, muito em voga no Estado de Compromissos entre universidade e 

Estado, especialmente nos programas rígidos de avaliações institucionais, nas quais o 

trabalho acadêmico é convertido em mercadoria pelas mãos da meritocracia. O tema foi 

desenvolvido em minha dissertação de mestrado, na qual me propus investigar a 

concepção da excelência acadêmica a partir dos campos político e ideológico, dentro 

dos quais procurei salientar as relações entre sociedade política e civil, já aqui 

aproveitando para indicar o referencial teórico gramsciano que utilizei como fio 

condutor àquela análise. Tive como objetivo, naquele estudo, estabelecer uma 

perspectiva de análise teórica que pudesse subsidiar a investigação dos Centros de 

Excelência, cuja designação surgiu em nosso país no final dos anos 60, como parte de 

um projeto de Estado Liberal, que privilegiou a Ciência e a Tecnologia como 

instrumentos de desenvolvimento nacional128.

Do ponto de vista da análise política, é inegável que a ideologia 

desenvolvimentista de Estado serviu para fixar as bases materiais e consolidar as bases 

intelectuais da produção científica e tecnológica nacionais, mas não é menos verdade 

que, desde então então, cristalizou-se, em muitos casos, especialmente dentro das 

universidades (notadamente naquelas onde efetivamente se realizam pesquisas), uma 

visão burocratizada de fazer científico, autocrática e avessa às obrigações com a 

sociedade. No caso mais grave das universidades públicas, os saberes produzidos, que 

128 Ver: RIBEIRO, L. C. S. A ideologia da excelência acadêmica: um debate que se inicia. Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996. Citada na nota 3, 
página 4. 
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deveriam ser revertidos ao domínio público, tornaram-se propriedade privada de castas 

de intelectuais, reforçando seu poder dentro e fora da instituição.

Destaco, portanto, a cooptação intelectual como outro aspecto fundamental 

para compreensão de como foi gestada a cultura científica institucionalmente construída 

nos institutos de pesquisa. À busca de financiamentos, uma verdadeira maratona de 

pesquisadores se articulava em prol da construção dos chamados Centros de Excelência,

sendo mais ainda assimilada nos Núcleos de Excelência, versão neoliberal atualizada 

daqueles Centros. É bastante indicativo o que diz a página do Instituto de Química, 

disponível na Internet: “O Instituto de Química foi reconhecido já em 1969 como 

Centro de 

 Federal de Educação”129.

Bourdieu faz uma distinção muito peculiar entre as duas espécies de capitais 

científicos: um propriamente ligado ao prestígio pessoal do cientista, em função de suas 

contribuições ao desenvolvimento das Ciências, da autoridade científica acumulada;  

outro, político, dado pelas posições importantes conquistadas na hierarquia das 

instituições científicas. Quanto maior o capital político, maior em geral é o poder que se 

lhe associa; os detentores do capital científico puro têm menos chances de possuí-lo, o 

que indica a força da burocracia na distribuição desse poder.

puro

da instituição

tempo

129 No histórico do Instituto de Química disponível na página da UFRJ: < www.ufrj.br >, e acessar o link.
130 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência... Op. cit., p. 36. 
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 Ora, o capital acumulado converte-se em moeda de troca e instrumento de lutas 

concorrenciais, que destaco como muito importantes na compreensão da dinâmica que 

deu origem aos planos de implementação da Licenciatura Noturna de Química que 

constitui o objeto desta tese. Este aspecto será retomado no momento oportuno, mas 

devo destacar que tem papel decisivo na incursão impiedosa efetuada contra o campo 

educacional, representada pela débâcle da Faculdade de Educação durante aquele 

processo.

O primado da pesquisa, de cujo exercício derivaram-se o fortalecimento e a 

hegemonia do campo científico, instrui as bases de uma cultura institucional peculiar, 

dentro da qual se objetivam as justificativas para, ainda que de forma absolutamente não 

declarada, fragilizar o campo educacional. O estado de fragilidade deste campo é a 

condição estratégica para a hegemonia do campo cientifico nas lutas concorrenciais que 

terão como fim não propriamente destruir o campo educacional, mas domesticá-lo a 

ponto de assumir, dele, as retóricas tipicamente pedagógicas, a serem reconvertidas em 

outra espécie de capital: aquele que irá permitir a sobrevivência e a manutenção dos 

interesses específicos do campo científico, de suas lutas intestinas. É a educação 

servindo de moeda de troca para consolidação do poder que emana das atividades de 

pesquisa em favor dos interesses das instituições científicas e de seus intelectuais 

orgânicos (provavelmente os que detêm maior capital temporal – ou político – para usar 

um termo de Bourdieu). Realiza-se, com isso, a pedagogização do científico, à qual já 

aludi anteriormente, presente no vaticínio que serve de mote ao capítulo 2: a Educação 

converte-se a espécie de tarifa que a universidade paga para fazer ciência em paz! Ou, 

nas palavras de Dias-da-Silva: 

131  DIAS-DA-SILVA, M. H. G. F. Política de formação de professores no Brasil: as ciladas da 
reestruturação das licenciaturas. Perspectiva. Florianópolis: UFSC, v. 23, n. 2, jul./dez. 2005, p. 386. 
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Toda e qualquer luta concorrencial admite inexoravelmente uma resistência. 

Razoável esperar que a Faculdade de Educação, representante do campo pedagógico, 

tenha esboçado uma reação a tamanha investida. De fato, isto se deu no plano político,  

assumido pela Faculdade de Educação como estratégia possível ao jogo imposto pelos 

institutos, no início dos anos 90 do século passado, que punha a prêmio a exclusividade 

pela gestão, configuração e manutenção das Licenciaturas, nos moldes que julgavam 

apropriado e no sentido que outorgavam aos institutos maior poder. O jogo jogado 

culmina com a criação das Licenciaturas Noturnas e com a investida legal que 

destituiria a Faculdade de Educação da co-participação em sua certificação (a Faculdade 

de Educação assinava, até então, os Diplomas dos licenciados), talvez o indício mais 

simbólico de uma conquista reificada como um troféu.  

 Jogo jogado de forma peculiar, é o campo científico o terreno em que se dão não 

apenas as partidas desse jogo, mas também as apostas nos resultados, antecipados a 

partir do cacife reconhecido de seus integrantes (detentores em maior ou menor grau 

daquilo que Bourdieu chama de sentido do jogo, já que os campos não se orientam ao 

acaso). Migram-se das conquistas de lutas com outros campos os dividendos (capitais 

simbólicos) que irão compor as outras tantas lutas permanentemente travadas dentro do 

próprio campo científico, com vistas ao monopólio da autoridade (leia-se: do poder). 

 Assim, para Bourdieu: 

132 BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (org.). A sociologia de Pierre Bourdieu.
São Paulo: Olho d’Água, 2003, p. 112.  
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 Convém retornar, então, ao mote da introdução desta tese, pelo qual também na 

universidade se disputa a primazia de quem pode dizer e estar fundamentado para dizer 

a verdade. Nesta disputa concorrencial, urge examinar a reação da Faculdade de 

Educação e, a partir dela, inferir sobre o projeto que, longe dali, estava em plena 

gestação. 

3.2 Os embates  

 A questão dos embates entre os campos educacional e científico poderia ser bem 

iniciada a partir dos registros sobre a dicotomia entre Bacharelado e Licenciatura,  tema 

corrente em alguns estudos que tiveram e vêm tendo importância na área de formação 

de professores no Brasil. Mais que simplesmente indicar a hegemonia do primado da 

pesquisa, na raiz do pendor pelo Bacharelado, urge apontar o papel dos agentes nessa 

estrutura e as heranças incorporadas na composição do habitus professoral dos docentes. 

 Questões históricas e culturais indicam que, mesmo no campo da Educação, há 

uma desvalorização das atividades de ensino. É bastante comum os professores 

apresentarem-se, antes, como pesquisadores, arrogando-se como cumpridores do ideal 

meio que fetichizado da indissociabilidade entre ensino e pesquisa (e extensão, para 

completar), que está a reclamar uma consideração menos passional nas produções 

críticas sobre formação e exercício docente133. Assim, coloco a questão da hegemonia 

do Bacharelado sobre a Licenciatura como algo construído com a anuência do próprio 

campo educacional, constituindo-se um de seus grandes embates134.

 Antes que se possa mal interpretar o que acabei de dizer, seria interessante 

registrar o imenso número de produções no campo educacional (e também dentro da 

área de Educação Química) que versam sobre a questão do professor-pesquisador, sem 

que, no entanto, uma premissa fundamental seja-lhe argüida: a que tipo de pesquisa se 

133 Um trabalho importante que foi pioneiro em tratar da questão da indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa, no sentido critico de desmistificar as necessária dupla características atribuídas às instituições 
universitárias e seus docentes , é: KOURGANOFF, W. A face oculta da universidade. São Paulo: 
UNESP, 1990. 
134 Um trabalho importante que discute as relações de poder no campo universitário, tratando da questão 
das Licenciaturas que convivem com cursos de Bacharelado, é o do professor Julio Diniz Pereira, da 
UFMG. Ver: PEREIRA, J. E. D. Relações de poder no interior do campo universitário e as licenciaturas. 
Cadernos de Pesquisa, n. 111, dezembro/2000, pp. 183-201. 
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está referindo, quando se pensa no professor-pesquisador? Teria ela, ou pelo menos 

todas elas, a mesma tecitura que a pesquisa científica deve apresentar para constituir-se 

como tal?  Seria essa orientação metodológica o que se deveria privilegiar, no sentido 

amplo, para toda e qualquer atividade docente e em todos os momentos? Não creio e, 

neste sentido, sugiro a leitura do trabalho corajoso de Marin apresentado no XIV 

ENDIPE, que questionam algum dos cânones sobre a pesquisa do professor em 

exercício135.

 Há dois conjuntos de críticas dirigindo-se mutuamente à formação docente: uma, 

proveniente dos institutos de formação científica, como no caso analisado aqui, que 

reclama de um descompasso entre as necessidades objetivas de respostas práticas aos 

problemas que devem compor um bom aprendizado científico e a suposta verborragia 

tradicionalmente atribuída à formação pedagógica, considerada, por isto mesmo, 

anacrônica e inapropriada. Por outro lado, o campo educacional reivindica o patrimônio 

das boas causas, sustentando (com razão!) que não basta o domínio de técnicas e de 

conteúdos científicos para dar-se conta das complexidades do eixo ensino-aprendizagem 

e postulando (sem razão!) o receituário das letras mortas dos pedagogismos afeitos a um 

psicologismo ingênuo, a uma Sociologia sem sujeitos, a uma Filosofia escolástica a uma 

História factual, etc. O resultado é uma combinação simbiótica – e trágica - de 

arrogância científica e anacronismo pedagógico, a compor um quadro de flagrante 

enfraquecimento do campo pedagógico.  

 Na base das críticas históricas que deram feição à reivindicação dos institutos 

pela posse das Licenciaturas, está essa dissociação teoria x prática. Mas de que se tratam 

essas reivindicações? 

 Um dos primeiros registros na Faculdade de Educação da UFRJ sobre a 

investida dos Institutos, representados conjuntamente pelo próprio Centro universitário 

– o CCMN –, foi uma carta do então diretor da Faculdade de Educação enviada ao 

Magnífico Reitor em 21 de dezembro de 1991, solicitando uma reunião urgente para 

135 MARIN, A. J. Professores, Pesquisa e Formação: Alguns requisitos Para Avançar. Livro de Resumos. 
XIV ENDIPE, pp. 329-348. Sobre o grande número de produções que versam sobre a questão do 
professor-pesquisador, indico a leitura: VENTORIM, S. A produção do professor-pesquisador na 
produção científica dos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino: 1994-2000. Livro de 
Resumos. 25ª. Reunião Anual da ANPED, 2005. 
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tratar de proposta recém enviada aos colegiados superiores da Universidade, visando a 

introduzir mudanças profundas no modelo de Licenciaturas. O CCMN, Centro de 

Ciências Matemáticas e da Natureza, como já foi dito aqui, agrega, juntamente com o 

Instituto de Geociências, o Institutos de Física, de Química e de Matemática, estes três 

últimos diretamente envolvidos com a questão das Licenciaturas.  

 O tom da correspondência é grave, revelando uma surpresa pela investida 

conjunta dos Institutos junto à Reitoria, o que demonstra: 1) a organização desses 

Institutos e o seu aparente trânsito na cúpula universitária, a ponto de encaminharem 

diretamente aos órgãos superiores uma solicitação de “mudanças substanciais” na 

Licenciatura; 2) que a Faculdade de Educação parecia não ter noção dessas mudanças, 

confirmando, indiretamente, o bom trânsito acadêmico dos Institutos. Ora, se a 

Faculdade detinha, por força de uma Resolução do Conselho de Ensino de Graduação 

(CEG), a responsabilidade exclusiva pela formação do licenciando, ainda que aberta à 

parceria das unidades de conteúdos específicos 136 , não seria razoável ter sido a 

Faculdade de Educação tomada de surpresa por iniciativas aparentemente tão graves, 

não fosse com a intenção deliberada de excluí-la das discussões ou de subjulgá-la. 

  De fato, a iniciativa dos Institutos de conteúdos específicos, que inclui o 

Instituto de Química, caiu como uma bomba na Faculdade de Educação. A partir dali, 

os brios da Faculdade foram seriamente feridos, de modo que, durante todo os anos de 

1992 e 1993, não houve uma reunião sequer de Congregação em cuja pauta não 

houvesse incluída uma questão ligada à reformulação das Licenciaturas, como passou 

então a ser tratada a investida dos Institutos (a Matemática, a Física e a Química, 

inicialmente). A questão das Licenciaturas passou a ocupar a agenda da Faculdade de 

Educação.

 A celeuma pode ser assim resumida: os institutos localizados no campus do 

Fundão – a Física, a Química e a Matemática – se organizaram e propuseram uma 

“nova” organização para as Licenciaturas, antevendo a criação dos cursos noturnos. A 

Faculdade, tomada de surpresa, se organizou, a princípio contra essa investida, 

reivindicando seu direito de responsabilidade sobre esses cursos. Mais tarde, isto se 

136 Resolução N. 3-82, que tratava das “Normas para funcionamento dos cursos de licenciatura”. Esta 
revogação foi revogada posteriormente pela Resolução 2-94 e esta foi modificada pela Resolução 2-99. 
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desdobraria na reivindicação vitoriosa dos Institutos no sentido de destituir a Faculdade 

de Educação desse “privilégio”, arrogando-se para eles esse direito. 

 Cabe aqui perguntar o que poderia estar por detrás dessa reivindicação, do jeito 

como ela se passou? 

 Em resposta a um conjunto de perguntas que lhe enviei, o primeiro coordenador 

da Licenciatura Noturna em Química, nomeado à época de sua criação, em 1993, Prof. 

João Augusto Gouveia de Matos, afirma categoricamente que a Faculdade de Educação 

foi a reboque dos Institutos (o que parece se confirmar pelas entrelinhas dos 

documentos analisados), colocando-se contra, em princípio, pelas razões que aqui já 

mencionei, mas rendendo-se a elas por fim. Antes, porém, de eu passar a analisar os 

documentos que evidenciam isto, seria importante contextualizar os antecedentes da 

criação da Licenciatura Noturna. 

 O governo Collor havia implementado um programa ambicioso de reforma do 

Estado e, com ele, de desmantelamento do setor público. Muitas autarquias foram 

extintas, houve demissões de pessoal e foi iniciado um programa de demissões 

voluntárias. O medo se abateu sobre a universidade, inclusive. Por pressões do 

Ministério da Educação, iniciou-se um programa de ampliação de vagas nos cursos 

noturnos, o que resolveria o chamado estrangulamento do acesso (abrindo a 

possibilidade de ocupação dos espaços ociosos dos campi das universidades federais à 

noite), ao mesmo tempo que supriria a demanda reprimida de professores das áreas 

científicas para o Ensino Médio, resolvendo a questão de qualificação de mão de obra 

para o sistema produtivo. A questão da democratização da universidade vem, portanto, 

acompanhado de uma dupla função: atender as necessidades do sistema produtivo e 

racionalizar a ocupação da universidade, o que, sem dúvida, traria dividendos políticos 

ao governo. 

 Grupos internos na universidade se valeram deste plano para reivindicar maior 

espaço e recursos para suas unidades e departamentos. Ora, na medida em que se 

pudesse atender aos planos do governo (o marketing dos cursos noturnos fazia parte 

deles, inquestionavelmente), estaria aberta uma porta para reivindicar-se mais 

contratações, mais distribuição de recurso. Eis por que sustentei, anteriormente, que a 
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Educação passou a ser a moeda de troca mais imediata na consecução de um plano que, 

ao que parece, veio ao encontro de interesses políticos governamentais e institucionais. 

  O espaço das Licenciaturas estava aberto e foi rapidamente ocupado pela 

decania do CCMN, mas era mister que essa investida fosse travestida do “novo”, daí a 

propalada criação das novas Licenciaturas noturnas. 

 Passemos agora à análise de alguns documentos importantes a respeito. 

O Prof. João Augusto assim descreve o ocorrido: 

As observações do Prof. João Augusto vão ao encontro do que já havia sido dito 

aqui pelo Prof. Eduardo F. Mortimer, da UFMG, em trabalho analisado no capítulo 2138.

Nas discussões na Faculdade de Educação, essa percepção foi captada pelo Prof. 

Roberto Lehrer (que seria futuramente o presidente da ANDES – Sindicato Nacional), 

em reunião da Colenda Congregação: 

137 Depoimento dado a mim  em 13/03/2008, pelo ex-coordenador do Curso Noturno de Licenciatura em 
Química da UFRJ. 
138 Ver nota 105, à página 91. 
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 No conjunto grande de informações sobre as discussões sobre a modificação das 

Licenciaturas, as falas de Lehrer dão um tom mais politizado às discussões na Colenda 

Congregação. Ao longo de todo o ano de 1992, medidas foram propostas no sentido de 

contrapor-se às investidas dos Institutos nas Licenciaturas. Criou-se um seminário 

interno: A Hora e a Vez das Licenciaturas, em duas fases (03 de abri e 07 maio de 1992) 

e  pode-se dizer que tratou-se de uma mobilização importante, ainda que tardia, mas que 

não mobilizou com vigor todo o corpo da Faculdade de Educação. 

 No Anexo 2 desta tese, encontra-se uma descrição dos documentos por mim 

analisados. No Anexo 3, incluí-se um minucioso levantamento de todas as discussões 

que se processaram nos anos de 1992 e 1993, produzido pela vice-diretora da Faculdade 

de Educação na época, Profª. Maria Luiza de Araujo Queirós. A inclusão destes 

documentos visa a traçar o roteiro da resposta da Faculdade de Educação às investidas 

dos Institutos, todos os encontros realizados e as posições assumidas. Deles, destacarei 

os pontos que representam os embates mais significativos na Faculdade de Educação . 

1. A Faculdade de Educação foi tomada de surpresa no processo. A reação da 

Faculdade possível foi a realização do que lhe caberia: discutir a Licenciatura 

pelo ponto de vista do campo pedagógico, oferecendo à Reitoria subsídios para 

discutir essa investida dos Institutos. Isto teria uma dupla função: tentar intervir 

no processo e, ao mesmo tempo, não se mostrar omissa nem incapaz de produzir 

conhecimentos e reflexões a respeito.  

2. A representação da Faculdade de Educação no Conselho de Ensino de 

Graduação foi no mínimo problemática. A representante indicada 

freqüentemente estava ausente das discussões e o novo representante parecia ter 

um posicionamento bastante ambíguo a respeito. Esta é uma impressão 

compartilhada pelo Coordenador do curso noturno, Prof. João Matos, que deixa 

entender que, de fato, havia uma certa simpatia do representante pelas teses dos 

139 Ata da Colenda Congregação da Faculdade de Educação da UFRJ, de 18 de dezembro de 1992, L. 
294-304. 
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Institutos. Ou seja, a Faculdade de Educação foi vítima de uma espécie de fogo 

amigo, embora isto fosse apenas uma inferência 

3. A Reitoria, através da Sub-Reitoria de Ensino de Graduação, assume 

indisfarçavelmente a posição preconizada pelos Institutos. Isto se evidencia em 

alguns comunicados trocados entre a Faculdade de Educação e a Reitoria. Em 

um deles, o então Sub-Reitor de Ensino de Graduação e Corpo Discente, Prof. 

Godofredo de Oliveira Neto, cria, com base em deliberação do CEG de 

30/12/1992, uma Comissão de alto nível para tratar de assunto referente aos 

cursos de Licenciatura. A Comissão era constituída de representantes de todos 

os Centros universitários e do Colégio de Aplicação, mas curiosamente a 

Presidência foi delegada justamente ao representante do CCMN, que congregava 

os interesses específicos dos Institutos, ao invés de delegá-la a um representante 

neutro. Diga-se que a criação dessa Comissão só se deu por força da investida da 

Faculdade de Educação, impedindo um processo que, ao que parece, já estava 

por ser deflagrado: a destituição da Faculdade de Educação da responsabilidade 

pelas Licenciaturas, conforme determinava a Resolução 3-82. 

4. Com voto em separado do representantes da Faculdade de Educação, a 

Comissão concluiu seu trabalho em 09 de novembro de 1993, representando 

uma derrota política da Faculdade de Educação. As mudanças substanciais 

foram, dentre outras:  

a) Cada Licenciatura contaria com uma Coordenação própria, com poderes

executivos. Na prática, isto retira da Faculdade de Educação as atribuições 

que lhe eram conferidas pela Resolução 3-82. 

b) A Coordenação dos Cursos ficava a cargo das Unidades de conteúdos 

específicos e a colação de grau dos alunos e a outorga de diplomas passaria a 

ser atribuição dos diretores das Unidades de conteúdos específicos.  

c) Também às Unidades de conteúdo específico caberia disciplinar as 

mudanças curriculares, o que abriria a possibilidade de organização dos 

cursos noturnos da forma que foram organizados. À Faculdade de Educação, 
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a despeito da propalada co-participação, caberia fornecer os cursos de 

formação específica, mas pouco poderia intervir na organização do conjunto 

de disciplinas das Licenciaturas. 

A evidência mais flagrante de que havia uma inclinação pela posição dos 

Institutos foi dada em 1994, poucos meses depois da apresentação desse Relatório.  A 

edição da Resolução 2-94 suspende a vigência da Resolução 3-82, dando nova feição à 

organização dos cursos de Licenciatura. Encontra-se no Anexo 4. 

No seu Artigo 3º, uma reivindicação dos Institutos, rechaçada em vão pela 

Faculdade de Educação, foi a outorga dos diplomas, antes a cargo dela, como 

delimitação simbólica de sua função precípua de formar professores para os ensinos 

médio e fundamental, que agora passava à Unidade de conteúdo específico. A questão é 

revestida, como afirmei, de intenso valor simbólico, tanto para a Faculdade de 

Educação, como violência, como para os Institutos, como premiação. Ainda se 

preservava, com essa Resolução, a assinatura conjunta do Diretor da Faculdade de 

Educação mas isto dura até a edição da Resolução 2/99, cinco anos após, que 

definitivamente selou a sorte da Faculdade de Educação, retirando-lhe qualquer 

interferência no processo, salvo em caso específico, coincidentemente não aplicável aos 

Institutos do CCMN. Esta resolução se encontra igualmente em anexo (Anexo 5). 

Ora, mas por que será tão importante a outorga dos Diplomas aos licenciados?  

O capital simbólico é definido como um capital outorgado, de reconhecimento. 

Na medida em que se subtrai da Faculdade de Educação uma atribuição que agrega 

tanto valor simbólico, como a certificação de profissionais docentes, delegando-as a 

outras instâncias, é claro que isso representa uma derrota.  Isto explica a investida tão 

incisiva dos Institutos para modificar as Resoluções do CEG, finalmente favoráveis 

plenamente a esses interesses em 1999.  

Há ainda um conjunto de evidências desse processo, contido agora em outra 

fonte. Trata-se do que é dito atualmente na página do Instituto de Química na Internet

sobre a Licenciatura Noturna. Após apresentar a estrutura do Instituto e os cursos sob 
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sua responsabilidade – o Bacharelado, a Licenciatura e os cursos de Pós-graduação –, é 

dada uma ênfase especial à Licenciatura Noturna.  

Após indicar, acertadamente, que o número de alunos formados antes de 1992 

era pífio, o que demandava as mudanças que, adiante no texto, serão apontadas, o 

Instituto apresenta sua Licenciatura Noturna, surgida da possibilidade concreta de 

reversão do quadro.

Vale a pena transcrever a visão do Instituto de Química sobre esse processo, 

muito bem sintetizada na sua página colocada à disposição dos interessados: 

 A leitura desses textos permite-me umas observações bem elucidativas: 

140 Página do Instituto de Química na Internet, em < www.ufrj.br >, capturada em março de 2008. 
141 Idem, ibidem. 
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1. Está explícita a ação conjunta dos Institutos do CCMN, mas em nenhum lugar é 

falado o nome da Faculdade de Educação. 

2. A presença da expansão da grade curricular como sinônimo de qualidade, o que, 

necessariamente, precisaria de uma investigação mais pormenorizada, própria de 

quem se interesse por uma pesquisa no campo do currículo. 

3. As retóricas educacionais permeando todos os textos, representando um cuidado 

do Instituto na assimilação desse novo instrumento. 

4. O novo é representado pela ampliação da base curricular e mudança de horário. 

Cabe perguntar se isso não se tratou de uma simples mudança de turno, já que os 

cursos noturnos demandam, como já foi aqui comentado, mais que adaptação de 

horários, mas sim uma mudança radical de filosofia. 

5. A questão da certificação é explícita no texto, indicando seu grande poder 

simbólico. 

O conjunto de documentos revela que a Licenciatura Noturna representa, para os 

Institutos do CCMN a consagração do novo, embora, de fato, se trate de uma investida 

mais formal que somente trocou de turno. A este respeito, acho oportuna a observação 

do ex-coordenador do curso: 

 Concordo com o coordenador, Prof. João Augusto, que a Licenciatura foi uma 

moeda de troca em um jogo de interesses políticos que, em um determinado período, 

significou o atendimento de reivindicações corporativas, interesses políticos e interesses 

142 Depoimento dado a mim  em 13/03/2008, pelo ex-coordenador do Curso Noturno de Licenciatura em 
Química da UFRJ. 
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mercantis, pela qualificação necessária de mão de obra de reserva para o setor 

produtivo. Mais creio que o processo foi mais além. 

 Em primeiro lugar, me parece claro que a Universidade, institucionalmente 

falando, assumiu a posição dos Institutos, em favor de um projeto que, pelo está 

explícito, se coaduna com a construção de uma salvaguarda social de democratização, 

feita aos moldes e aos interesses de seus grupos hegemônicos. Este objetivo vai ao 

encontro da organização do modelo capitalista nacional, posto que atende a um 

apaziguamento representado pelo cumprimento de sua função social  de democratização 

de acesso e de preparação de quadros profissionais. Não se trata, obviamente, de negar o 

que é precipuamente a função da universidade, mas sim de argüir a adesão a um projeto 

marcado pela adaptação de conteúdos em um horário diferenciado seria suficiente para 

representar o atendimento legítimo aos anseios do aluno trabalhador. 

 Ora, este projeto poderia incluir a Faculdade de Educação, mas isso representa 

outra faceta da luta travada nesse processo. Vejo, portanto, uma questão central ligada 

diretamente a essas lutas, opondo campos epistêmicos e, ao que parece, campos 

políticos bem distintos, capazes de render dividendos ao grupo hegemônico. Voltarei a 

este ponto mais adiante. 

3.3 O Projeto 

 O Processo de criação do Curso de Licenciatura Noturna em Química da UFRJ 

foi aberto em 18 de março de 1993, encaminhado pela Sub-Reitoria de Graduação e 

Corpo Discente – SR-1 ao SECOM (o setor de comunicação intermediário)143, para 

formalizar o Processo. Consta de 165 folhas. 

 O primeiro destaque do Processo foi o caráter experimental atribuído à 

Licenciatura, algo que se perde ao longo das páginas, de modo a que não se sabe 

exatamente quando passou da experiência para o caráter definitivo. Outro aspecto 

relevante  foi  tratar-se de proposta de alteração curricular. 

143 Ganhou, na Universidade, o número: 23079.008090/94.41 
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 Os trâmites indicam apelos à memória acadêmica, relembrando-se os tempos da 

FNFi e ficando claro, já em sua folha 2, a obsessão do Instituto de Química em assumir 

a diplomação dos formandos, mesmo antes da mudança da Resolução que assim lhe 

atribuía esta função. Ou seja, o  Instituto de Química estava tão certo de que isto de fato 

ocorreria que antecipou-se àquela nova Resolução. Outro aspecto igualmente importante 

foi a forma explícita que informava que a gestão do curso era exclusiva do Instituto de 

Química. 

 Segue-se um elenco das disciplinas constantes da grade curricular proposta e um 

documento que lhe antecede. Denominado Proposta Curricular para Licenciatura, tem 

as seguintes características: 

1. Há uma referência à queda acentuada de graduados em Licenciaturas nas 

universidades federais, reflexo da crise por que o país passava. 

2. Referência ao aumento do número de formandos em universidades privadas, 

o que indicava que algo era imprescindível no setor das instituições públicas. 

Seguem-se retóricas de cidadania crítica,  rimado da competência “em sua 

área de conhecimento”. 

3. Referência ao desprestígio social do magistério, o que acarreta a fuga de 

postulantes oriundos de classes mais abastadas. Consequentemente, a 

“clientela dos cursos de licenciatura ficou restrita àqueles que são obrigados 

a trabalhar durante o dia e a cuidar de sua formação profissional à noite” 

[folha 6]. 

4. A partir disso, a Universidade destaca sua responsabilidade social com o 

ensino público e gratuito de qualidade, capaz de trazer de volta os alunos que 

se evadiram, possibilitando-lhes “um saber crítico e transformador, de 

elevada competência técnica e de profunda consciência social” [ibidem]. 

5. Seguem-se as características do curso: “o domínio de conteúdos e métodos 

em química e na área de educação”, estabelecendo entre si “não apenas uma 

relação de justa posição, mas um embricamento profundo e efetivo entre si”,  



121

através de uma formação básica de alta qualidade, aprofundamento reflexível 

e formação pedagógica no mesmo nível [folha7], 

6. A distribuição das disciplinas é apresentada, deixando claro haver aquelas de 

formação pedagógica, que se incumbiria de promover o “imbricamento 

necessário”. 

7. Uma sequência de formulários então é anexada ao Processo e somente à 

folha 175 a Faculdade de Educação se manifesta. Trata-se de um memorando 

(Memo 120/93, de 14/12/1993) encaminhado à Diretora Adjunta de 

Graduação do Instituto de Química, pela Diretora Adjunta de Graduação da 

Faculdade de Educação, respondendo ao que certamente foi uma solicitação 

que não aparece apensada ao Processo. Este memorando evoca “acertos 

definidos na reunião” realizada na Faculdade de Educação para tratar das 

Licenciaturas Noturnas. O memorando trata basicamente de criação de 

disciplinas, atendendo à proposta curricular constante do Processo nas 

páginas anteriores 

8. À página 176, o então Diretor da Faculdade de Educação encaminha ao CEG 

o Parecer da Relatora designada pela Faculdade de Educação para examinar 

a proposta encaminhada pelos Institutos: o de Química, o de Matemática e o 

de Física. No que tangia o Instituto de Química, foi feita uma exigência de 

complementação de documentos.  

9. Anexa-se o memorando da Diretora Adjunta de Graduação da Faculdade de 

Educação à Congregação da casa (Memo 254/94, de 23/12/1993), 

apresentando seu Parecer sobre a instrução dos cursos de Licenciatura 

Noturna. O Parecer é extenso, resgatando, em primeiro lugar, os aspectos 

legais da questão. Segue-se uma análise da grade curricular proposta pelos 

três Institutos, com considerações diferenciadas, já que o processo não se deu 

uniformemente: a Matemática e a Química chegaram a um termo razoável 

com a Faculdade de Educação, enquanto houve dificuldades aparentemente 

significativas com a Física. O memorando faz uma referência que no caso do 

Instituto de Química “há uma breve exposição de motivos sobre a 

importância/necessidade do Curso; no entanto, não está formalizada a 
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intenção acordada entre IQ/FE de um trabalho integrado” [folha 99]. Não 

localizei os termos desse acordo em nenhum dos documentos investigados, 

julgando tratar-se de acordo verbal. 

10. Encaminha-se o Processo à Câmera de Currículos do CEG, juntamente com 

o atendimento das exigências da Faculdade de Educação constantes do 

Memo 254/94. Tanto quando há expresso naquele memorando a falta dos 

termos de acordo entre as partes, como também há à folha 103 uma 

reclamação quanto à “omissão por parte da representante da Faculdade de 

Educação”  a respeito de proposta de disciplina integrada” 

11. Um rol extenso de documentos, formulários, pareceres e Resoluções são 

apensadas ao Processo. Basicamente tratou-se de aspectos burocráticos: 

códigos disciplinares, nomes de disciplinas, etc. 

12. Em 22 de agosto de 1996, o Conselho Universitário, órgão máximo da 

Universidade toma conhecimento da implantação do curso de Licenciatura 

Noturna em Química, três anos e meio após seu início, autorizando seu 

encaminhamento ao Conselho Nacional de Educação. 

13. O aspecto mais interessante neste processo foi certamente sua última folha. 

Na folha 166, datada de 06 de novembro de 1996, uma correspondência curta 

e objetiva encaminhada ao Superintendente [de Ensino de Graduação e 

Corpo Docente] indica trata-se apenas de uma adaptação da Licenciatura 

em Química para o horário noturno.  

À primeira vista, não se deve esperar, em um Processo de formalização de um 

“novo” curso, muito mais que um emaranhado burocrático de exigências, códigos, 

pareceres, etc. No caso do Processo em curso, há alguns elementos que permitem uma 

inferência sobre o quadro político de criação da Licenciatura Noturna em Química. 

O primeiro deles, logo de início, foi a posição do Instituto de Química em deixar 

claro seu entendimento do “novo”: o novo seria algo posto a seu domínio, sem 

interferência muito drásticas de outra unidade. Leia-se, da Faculdade de Educação. O 
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novo também é entendido dentro da reorganização curricular, melancolicamente 

desclassificada como “novo” na derradeira folha do Processo, por tratar-se apenas de 

uma adaptação de horário. Feita a ressalva havia mais de três anos de sua implantação, 

não lhe retirou o brilho da novidade. 

Compreender o novo a partir de um rearranjo de disciplina não é algo ilegítimo, 

mas encerra alguns vícios já apontados em trabalhos aqui investigados 144 .  A 

modificação proposta para os cursos noturnos parece enquadrar-se no aspecto 

distributivo do currículo, não havendo muito a acrescentar quanto àquilo que de fato 

seria inovador em cada abordagem. 

Há farpas aparentemente trocadas entre as coordenações, como a que a 

Faculdade de Educação e o Instituto manifestam estranhamentos recíprocos por conta 

de omissões quanto a acordos firmados, mas creio se tratarem de táticas do jogo jogado. 

Um aspecto, no entanto, parece significativo: o fato de as Licenciaturas serem tratadas 

em conjunto, o que demonstra não apenas uma questão de ordenamento prático, mas de 

estratégia de força, de coesão, partindo dos Institutos. Há o caso do Instituto de Física, 

espécie de unidade rebelde, que precisava ser reexaminado, mas o Processo, 

obviamente, não indicou os desdobramentos, provavelmente presentes no Processo da 

outra unidade. No entanto, este é um dado importante, pois foi justamente o 

representante desse Instituto – o de Física – que presidiu a Comissão do CEG que 

propôs as mudanças para a Licenciatura, alguém escolhido pelo então Superintendente 

de Ensino de Graduação e Corpo Docente. 

Pelo conhecimento que tenho desses acontecimentos, como representante com 

assento na Congregação da Faculdade de Educação, posso informar que havia 

dificuldades bastante acentuadas com o Instituto de Física, uma desconfiança entre as 

outras partes, mas superadas. 

O que se destaca, por fim, é que a Licenciatura Noturna, pensada para ser uma 

alternativa inovadora, de certa parte apenas procedeu a uma adaptação possível para o 

144 Ver nota 102, à página 88, sobre a preocupação com mudanças aparentes na grade curricular, sem 
efetivamente corresponderem a mudanças efetivas na proposta e na filosofia das disciplinas. 



124

horário e o formato de um curso noturno. Há que se pensar o que se poderia extrair da 

análise das componentes curriculares, mas isto não é objeto desta tese. 
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CAPÍTULO 4 

O jogo jogado 

 O processo de implantação do curso de Licenciatura Noturna em Química na 

UFRJ abre a possibilidade de entender os embates e as disputas de campo dentro dos 

jogos concorrenciais existentes na academia. Este entendimento, que envolve um 

emaranhado de complexidades inter-relacionadas, não seria totalmente captado, caso 

houvesse me detido apenas nas relações entre a moldagem do curso e os contextos 

sociais, históricos e políticos apenas. Foi preciso investigar a postura dos agentes nesses 

embates e nos enfrentamentos institucionais. 

 É obvio que há um processo historicamente localizado que repõe a questão da 

democratização acadêmica no conjunto de medidas que visa, acima de tudo, a atender às 

demandas legitimas da sociedade civil, que clama por uma universidade pública capaz 

de abrir-se a estratos até então impedidos de pertencer aos seus quadros docentes. Neste 

sentido, os cursos noturnos serviram bem a este propósito, pois atendem efetivamente e 

preferencialmente ao aluno trabalhador, embora seja fundamental compreender o lado 

menos nobre desse processo, qual seja aquele que reproduz, pelas opções oferecidas, a 

hierarquia da sociedade capitalista. 

145 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da Ciência – por uma sociologia clínica do campo científico. São 
Paulo: UNESP, 2002, p. 29. 
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 Penso que universidade soube se apoderar de uma necessidade objetiva e 

legítima para livrar-se de dois incômodos simultâneos. O primeiro diz respeito a seu 

perfil elitizado, que ela própria incumbiu-se de expor (não nos esqueçamos do que está 

presente na própria página da UFRJ), que precisa ser enfrentado. A alternativa dos 

cursos noturnos serviria bem a esse propósito. O segundo corresponde ao atendimento 

de demandas objetivas dos grupos de pressão internos, representados muito bem pelos 

Institutos, com os quais a cúpula universitária parece haver construído um pacto de 

conveniências. O processo de implantação da Licenciatura noturna atende, portanto, a 

essa dupla demanda.  

 Munidos de um capital simbólico significativo na estrutura interna da 

universidade e na própria sociedade, que costuma ter uma reverência especial com os 

homens e mulheres de Ciências, capital esse forjado nas práticas e na cultura científica 

que se vem construindo praticamente desde o tempo em que surgiu a universidade, é 

importante entender como esse capital pôde ser mobilizado a favor dos interesses do 

grupo hegemônico e o projeto a que visa. 

 Há elementos suficientes para eu pensar a Educação como moeda de troca para a 

consecução de interesses que lhe são apenas indiretamente afeitos. A intensa 

competição no campo científico é real e é o sentido de acúmulo dos capitais no campo, 

já que estes são outorgados através dos próprios pares, pelo fruto da distinção e dos 

insumos objetivos que auferem por conta do seu prestígio. O subproduto possível da 

intensa competição é “uma redução das taxas médias de lucro material e/ou simbólico e, 

conseqüentemente, uma migração de pesquisadores em direção a novos objetos menos 

prestigiados, mas em torno dos quais a competição é menos forte”146. Bourdieu admite 

que, por essa lógica, é possível a transferência de capitais, sempre dada por regras bem 

específicas, de um campo de maior para um campo de menor prestígio, onde a 

competição menor promete lucros maiores aos detentores de capitais científicos. Eis um 

ponto que eu gostaria de explorar nestas conclusões.

 Não se trata apenas de pensar a intervenção do campo científico sobre o campo 

pedagógico para, ali, firmar-se mais ainda uma hegemonia que já está, de fato, dada a 

146 BOURDIEU, Pierre. O campo científico. In: ORTIZ, Renato. A sociologia de Pierre Bourdieu. São 
Paulo: Olho d´água, 2003, pp. 114-115. 
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priori, ou seja, de ampliar o capital simbólico de quem já o tem em valores elevados. 

Tampouco creio que a intervenção do grupo das Ciências sobre o pedagógico, sobre a 

formação de licenciandos, seja feita no sentido de conferir-lhes um significado mais 

“nobre”.

Nas lutas concorrenciais, capitais foram mobilizados para retirar do pedagógico 

mais que apenas uma reivindicação até declarada, nas retóricas, em prol do melhor fazer 

educativo. Não vejo sinal de qualquer movimentação do grupo de cientistas, salvo por 

iniciativas isoladas, no sentido de pensar uma Educação em termos verdadeiramente 

libertadores. Minha experiência com o grupo não aponta para essa possibilidade, tão 

raras que só confirmam a regra. Vejo, no entanto, a necessidade de amealharem 

espaços, dividendos materiais (mais verbas, no caso) e poder a partir do que é oferecido 

pelo empreendimento educativo. 

Foi justamente a Educação, reivindicada em um momento político específico,  

que veio propiciar uma excelente possibilidade de esses grupos auferirem dividendos, 

pois à criação de um “novo” curso, há que se aumentar os departamentos, contratar mais 

pessoal, expandir as verbas de projetos. Neste sentido, as observações de que seria 

necessário tolerar a formação docente para se fazer Ciência em paz parece-me 

absolutamente verdadeira.  

O gargalo que existe no acesso à universidade pública por estratos sociais menos 

favorecidos indica simplesmente as diferenças de oportunidade na estrutura capitalista.

O poder diferenciado dos diplomas e carreiras corrobora isso. A falsa idéia de 

democratização, portanto, baseado apenas no maior ou menor número de vagas esconde 

o problema central da distribuição desigual de aportes culturais (simbólicos) no 

capitalismo. Portanto, quando a universidade exemplifica como democrática apenas o 

aumento de vaga e os aloca nas carreiras de baixo prestígio, ela simplesmente reproduz 

a estrutura do capitalismo, legitimando as desigualdades. 

Mas não se pode esquecer que os licenciandos também pertencem aos campos 

em disputa e com eles aprendem a regra do jogo. Isto fica explícito quando recorrem à 

Licenciatura noturna apenas para auferirem uma certificação. Não podemos nos 

esquecer que a titulação confere aos licenciados o direito de exercer um conjunto de 
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atribuições previstas pelo Conselho Federal de Química, como já falei na Introdução 

desta tese. É óbvio que nem todos almejam isto. Há os que se dedicarão ao magistério, 

há os que também se dedicarão às atividades profissionais específicas da Ciência: 

pesquisa, indústria etc.

A investida do mundo globalizado sobre a formação docente faz parte extensas 

análises, algumas delas postas neste trabalho. A formação docente, transformada em 

formação em serviço, corresponderia a essas investidas, posto que pareceria mais 

democrático dotar a todos das habilidades para resolverem os problemas profissionais 

imediatos, aos quais os cursos de atualização poderão dar respostas, que pensar em um 

longo e quase sempre cansativo processo de formação. 

Penso que a universidade deve respostas à sociedade, aos professores, aos 

licenciandos. A experiência dos cursos noturnos são positivas, mas não podem 

simplesmente se contentar em atender a interesses mais imediatos, quer seja dos 

licenciandos ávidos por qualquer certificação, quer seja dos grupos que precisam se 

estruturar pelos dividendos indiretamente auferidos. Tampouco podem representar um 

projeto de cidadania obediente, relegada ao contentamento do que se lhe está posto. 
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RESOLUÇÃO CEG 2/94 (*)

Normas para funcionamento
dos cursos de licenciatura

Conselho de Ensino de Graduação, em sessão de 11 de maio de 1994, no uso de suas
atribuições, resolve:

Baixar as seguintes normas para o funcionamento dos cursos de licenciatura na UFRJ.

Título I
Da sua Definição

Art.1o Os cursos de formação de professores estruturar-se-ão academicamente de acordo
com os seguintes princípios:

I. Os cursos de formação de professores são cursos profissionalizantes que devem
fornecer os requisitos mínimos para o exercício da profissão decente, proporcionando ao futuro
professor meios para a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes
que a capacitem a atuar como agente formação de cidadania.

II. Os cursos de formação de professores , quer por imposições legais ou quer pela
estrutura de funcionamento da UFRJ, devem envolver a participação simultânea de departamentos de 
diferentes unidades e centros universitários, assim como do CAp.

III. Os diversos setores que participam do processo de formação de professores devem atuar 
sobre os licenciados de forma co-responsável, interdisciplinar e concomitante. 

Art.2o A formação de professores, na UFRJ, far-se-á  sistematicamente em estudos de
licenciatura plena, visando a atuação em diferentes níveis de ensino nas formas a seguir:

1- Licenciatura objetivando a formação de professores de 1o grau, de 2o grau ou
concomitantemente de 1o e 2o graus.

2 - A licenciatura como habilitação complementar de determinado curso de graduação da
UFRJ (complementação pedagógica ou complementação técnica), visando especialmente à formação
do professor de matérias profissionais para exercício no ensino de 2o graus.

§1o A criação da complementação pedagógica anteriormente definida far-se-á de forma
planejada, a partir da articulação da unidade de conteúdo específico com a Faculdade de educação,
mediante aprovação da Coordenação Setorial de Curso - CSC definida no item II do art.4o, somente 
para áreas em que não haja curso de licenciatura.

§2o A criação de complementação técnica, que se como complementação de conteúdos
profissionais para licenciados da área de educação geral, far-se-á de forma planejada, a partir da
articulação da unidade de conteúdo específico com a Faculdade de Educação, mediante aprovação da 
Comissão Permanente de Licenciatura do CEG definida no item I do art.4o, somente para áreas em 
que não haja curso de licenciatura.

Art.3o O registro do aluno do curso de licenciatura far-se-á na unidade de conteúdo
específico.

Parágrafo Único.  A autorga do diploma será feita na forma da lei, devendo constar, pela 
ordem, as assinaturas do Reitor ou do seu representante, do diplomado, do diretor da unidade de
conteúdo específico e do diretor da Faculdade de Educação.



Título II
Da sua estruturação Acadêmica

Art.4o Os cursos de licenciatura da UFRJ deverão estruturar-se da seguinte forma:
I. Os cursos de licenciatura estarão obrigatoriamente subordinados a uma Comissão

Permanente de licenciatura a ser criada pelo CEG, que terá a responsabilidade pela definição das
diretrizes para a formação do educador na UFRJ. 

II. Os cursos de licenciatura de um mesmo centro universitário deverão integrar uma
Coordenação Setorial de Curso- CSC, que deverá estabelecer o perfil do licenciado no respectivo
campo de formação de professores no âmbito do centro, refletindo os objetivos institucionais para o
educador formado na UFRJ.

III. Cada curso de licenciatura terá uma Coordenação de Curso de Licenciatura - CCL 
própria, responsável pelo desempenho acadêmico do curso e com poderes executivos.

§1o Cursos de Licenciatura afins, mas pertencentes a centros diferentes, poderão integrar
uma mesma CSC, desde que com a anuência das unidades e centros envolvidos.

§2o A critério  da CSC, atendendo às especificidades da área, cada curso de licenciatura
poderá ter uma coordenação própria para cada uma de suas habilitações

ou grupo de habilitações.

§3o A CSC será instalada na Coordenadoria de Integração Acadêmica (ensino) do respectivo 
Centro e a CCL na respectiva unidade de conteúdo específico.

Art.5o Cada  CCL será composta por um professor coordenador e um corpo de orientação
acadêmica.

§1o O coordenador do curso será indicado pela Congregação da unidade de conteúdo
específico para um mandato de dois anos, podendo haver recondução.

§2o O corpo de orientação acadêmica será indicado pela Congregação da Unidade de
conteúdo específico, dentre os professores que ministram disciplinas do curso de formação de
professores, estabelecendo a relação máxima de 20 alunos por orientador.

Art.6o Cada CSC será composta pelos coordenadores de cursos de licenciatura, um professor 
indicado pela Faculdade de Educação, um professor indicado pelo Colégio de Aplicação e um
representante dos alunos.

Parágrafo Único.  Cada CSC será presidida por um professor coordenador executivo que 
será eleito pelos seus membros, para um mandato de dois anos, podendo haver recondução.

Art.7o A CCL terá as seguintes atribuições no âmbito da unidade:
a) formulação das disposições normativas sobre o respectivo curso de formação de

professores, bem como seu planejamento e avaliação;
b) coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do curso de formação de

professores, proporcionando constante adequação desse curso às reais necessidades e objetivos
curriculares e de ensino;

c) competência para emitir parecer quanto ao grau de distinção entre o plano curricular do
curso de formação de professores e o curso de bacharelado afim;



d) avaliação sistemática do desempenho do curso, propondo modificações pertinentes;
e) ordenação do fluxo de alunos na área de formação pedagógica, mediante sugestões de

critérios e condições que visem compatibilizar a demanda com a oferta;
f) administração acadêmica dos alunos do curso e dos procedimentos relativos ao

rendimento escolar.

Art.8o A CSC terá as seguintes atribuições no âmbito do respectivo centro:
a) realização de estudos para a criação, modificação ou extinção de habilitações;
b) coordenação dos programas de complementação de formação de professores, em seus

aspectos específicos e pedagógicos, de forma integrada;
c) encaminhamento, aos órgãos competentes, de propostas de alocução de novos recursos

para atender aos desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos cursos de formação de professores do
respetivo Centro;

d) avaliação dos currículos dos cursos de formação de professores do respectivo Centro à 
luz das normas vigentes estabelecidas pelo CEG;

e) acompanhamento e avaliação do coordenador de curso e dos professores que compõem o
corpo de orientação acadêmica dos cursos de formação de professores;

f) credenciamento de professores para ministrar disciplinas interdepartamentais (Programa
Curricular Interdepartamental-PCI) que envolvam  mais de uma unidade acadêmica, nos termos da
resolução CEG 2/79. 

Art.9o Os Programas Curriculares Interdepartamentais (CPI), que envolvem mais de uma
unidade, serão cadastrados no centro a que pertence a unidade de conteúdo específico.

Parágrafo Único.  A comissão responsável pelos PCI supra citados, prevista no art.3o e seus 
parágrafos da resolução CEG 2/79, será  a CSC a qual o curso está vinculado.

Título III
Da sua estruturação curricular

Art.10 Cada Coordenação Setorial de Curso - CSC deverá definir objetivos específicos e
propor uma estrutura curricular e modelos de ensino, que garantam a observância dos princípios
estabelecidos no art.1o.

Parágrafo Único.  Esta estrutura e modelos de ensino devem:
I. Integrar as diversas áreas de competência da UFRJ que participam do processo de

formação de professores, fazendo com que todas atuem diretamente, co-responsavelmente,
interdisciplinarmente e concomitantemente sobre os licenciandos.

II. Incluir, em uma proporção expressiva, atividades extracurriculares articuladas com as
atividades curriculares.

III. Ser suficientemente flexibilizada de forma a permitir que tanto as Coordenações de
Curso-CCL quanto os próprios licenciandos possam escolher, respectivamente por escolha
condicionada (pela Coordenação) e por livre escolha (pelos licenciandos), conteúdos disciplinares
complementares não pertencentes ao núcleo de formação básica ou ao núcleo de formação
profissionalizantes.

Art.11 A Prática de ensino, sob a forma de uma disciplina e de um Estágio Supervisionado
(RCS), ambos organizados como programas curriculares interdepartamentais indissociáveis e
concomitantes entre si, será dividida em quatro períodos, sendo três obrigatórios, exigindo-se um
mínimo de 450 horas de estágio distribuídas semestralmente com a seguinte carga hora-semana e 



função:
DISCIPLINA

(PCI)
CHS RCS

(PCI)
CHS FUNÇÃO

I 2 I 10 Vivência:
Conhecimento da instituição de ensino

Familiarização com o sistema educacional
e planejamento do estágio

II 2 II 10 Estágio:
Fase de observação e co-participação

III 2 III 10 Estágio: regência de turma
IV

(complementar)
2 IV 10 Estágio(complementar)**

Estágio Supervisionado em escola 
conveniada

*    Estágio Supervisionado
**  Como atividade complementar de escolha condicionada

§1o O Colégio de Aplicação - CAp será campo de estágio obrigatório, ainda que não
exclusivo, para os estudantes dos cursos de licenciatura da UFRJ, pelo período mínimo de um ano
letivo completo, englobando as fases de observação, co-participação e regência de turma.

§2o Opcionalmente, os estudantes do curso de licenciatura poderão fazer um Estágio
Supervisionado em escola conveniada com a UFRJ.

§3o No caso dos cursos noturnos de licenciatura, enquanto o CAp não oferecer condições
satisfatórias à realização de estágios no horário noturno, será permitido que os estágios
supervisionados sejam cumpridos também, no todo ou em parte, na rede conveniada.

Art.12 Cada prática de ensino ficará sob responsabilidade de uma equipe multidisciplinar de 
professores, a ser constituída, no mínimo, por um professor da unidade de conteúdo específico, um
professor da Faculdade de Educação, pelo supervisor local de estágio no CAp e, quando houver, pelo
supervisor local de estágio na escola conveniada.

Parágrafo Único.  O supervisor local de estágio, no CAp ou na escola conveniada, deverá,
obrigatoriamente, estar desenvolvendo atividade docente em 1o e  2o graus na área específica durante 
a realização do estágio, ter conhecimento das exigências e necessidades para a formação do professor 
em sua Prática de Ensino, ser designado pela instituição local de estágio, após entendimentos com a 
CSC, e participar da elaboração do plano de estágio bem como de forma efetiva, de seu
acompanhamento e avaliação.

Art.13  O estágio obrigatório no CAp e o complementar em escola conveniada, respeitando-
se o princípio da co-participação com a instituição local de estágio, deverão ser estruturados de
acordo com a seguinte orientação:

I. A escolha das instituições campo de Prática de Ensino deverá ser precedida de uma 
avaliação das condições para receber os alunos da UFRJ.

II. A escolha do supervisor local de estágio deverá partir de uma designação da
escola/campo de estágio precedida por um entendimento com a CSC, ouvida a equipe de



Prática de  Ensino.
III. estabelecimento de um Plano de Estágio (plano de trabalho de Prática de Ensino)

deverá contar com a participação do aluno, do supervisor local e da equipe de professores de 
Prática de Ensino.

IV. A definição dos critérios de avaliação  da experiência de Prática de Ensino deverá
constar de três momentos: avaliação feita pelo próprio aluno, avaliação feita pelo supervisor
da instituição local de estágio, avaliação feita pela equipe de professores de Prática de Ensino,
que tomarão a decisão final do processo.

Parágrafo Único.  Deverá ser reconhecido como carga horária didática, pelos departamentos 
e unidades acadêmicas da UFRJ, o tempo que os docentes da unidade dedicam à preparação,
acompanhamento e avaliação dos estagiários-alunos da Universidade.

Título IV
Das Disposições Gerais

Art.14  Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo CEG,
revogando-se a resolução 3/82 e demais disposições em contrário.

______________
(*) Revoga a res. CEG 3/82.



RESOLUÇÃO CEG 2/99

Altera Artigo da Resolução CEG 2/94 - Normas para

funcionamento dos cursos de Licenciatura

O Conselho de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições, em sessão de 28 de julho de 1999, resolve:

Art. 1º - Aprovar alterações a serem introduzidas no Artigo 3º da Res. CEG 2/94, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 3º - O registro do aluno do curso de Licenciatura far-se-á na Unidade de conteúdo específico.
Parágrafo Primeiro - Para os cursos específicos de Licenciatura, a outorga do diploma será feita na forma da
lei, devendo constar as assinaturas do Reitor ou do seu representante, do diplomado e do Diretor da Unidade
de conteúdo específico.

Parágrafo Segundo - Nos casos em que o curso de Licenciatura seja uma habilitação complementar, o título
será apostilado no verso do diploma, com a assinatura do Diretor da Faculdade de Educação.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

* Dá nova redação ao Artigo 3º da Resolução CEG 2/94.


