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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo de pesquisa analisar os impactos provocados 

pela reforma curricular no curso de Licenciatura em Biologia, a partir da visão 

dos professores do Curso de Licenciatura em Biologia, da Faculdade de 

Formação de Professores de Nazaré da Mata, unidade descentralizada de 

ensino superior da Universidade de Pernambuco, frente às Diretrizes da 

Reforma Curricular proposta pelo MEC, para as políticas de formação de 

professores no Brasil. A nossa proposta de trabalho foi identificar possíveis 

mudanças ocorridas após as reformas, a concepção dos professores da área 

em estudo, bem como a resposta da UPE e o encaminhamento dado a essa  

questão. A base teórica foi construída e centralizada na reforma do Estado que, 

por sua vez, sintoniza-se com o modelo político neoliberal implantado no país, 

obedecendo às regras de organismos internacionais, como o Banco Mundial, o 

Fundo Monetário Internacional etc. A metodologia pautou-se numa pesquisa 

qualitativa, de enfoque histórico-dialético, onde se desenvolveu uma análise 

documental, além do discurso dos professores  acerca da reforma do referido 

curso. Os resultados  apontaram para informações de total importância para a 

UPE, diante do seu processo de reestruturação institucional. 

 

Palavras-chave: Currículo; Reforma curricular; Reforma do Curso de Biologia. 



   
 

ABSTRACT 

 

This work had as research objective to analyze the impacts provoked by the 

reform curricular in the course of Degree in Biology, starting from the teachers' 

of the Course of Degree vision in Biology, of University of Formation of 

Teachers of Nazareth of the Forest, decentralized unit of higher education of 

the University of Pernambuco, front to Reforma Curricular's Guidelines 

proposed by MEC, for the politics of teachers' formation in Brazil. Our work 

proposal was to identify possible changes happened after the reforms, the 

teachers' of the area conception in study, as well as the answer of UPE and the 

given direction the that subject. The theoretical base was built and centralized in 

the reform of the State that, for your time, it is tuned in with the neoliberal 

political model implanted at the country, obeying the rules of international 

organisms, as the World Bank, the International Monetary Fund etc. the 

methodology was ruled in a qualitative research, of focus historical-dialético, 

where he/she grew a documental analysis and also of the teachers' speech 

concerning the reform of the referred course. The results appeared for 

information of total importance for UPE, before your process of institutional 

restructuring. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de globalização em curso tem trazido para o conjunto das 

nações, em especial para os países em desenvolvimento, mudanças profundas 

nas suas instituições político-sociais, alterando, consideravelmente, a natureza 

das políticas públicas voltadas para as classes de média e baixa renda. Dentre 

os setores sociais, um dos mais atingidos tem sido a educação pública, que 

passa a ter grandes limitações financeiras, em função da concepção de 

cidadania reinante entre os formuladores de políticas públicas no Brasil 

contemporâneo. Hoje, essas classes têm se tornado ainda mais excluídas e 

distanciadas das ações políticas do Estado, enquanto que as instituições 

públicas de ensino passam por um processo de sucateamento, marginalizadas 

dos planos e decisões governamentais. 

A intervenção contínua e progressiva de organismos internacionais na 

economia do nosso país, como, por exemplo, o Banco Mundial (BM), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Organização das Nações Unidas 

(ONU), têm sido importantes elementos propulsores das políticas públicas e 
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sociais, a partir de uma visão neoliberal. As ações dessas agências visam a 

adequar a educação pública à lógica de mercado. Analisando as políticas 

propostas pelo Banco Mundial, Coraggio (apud Dourado, 1996) afirma que seu 

fundamento para a área educacional é a relação custo/benefício. Dessa forma, 

percebe-se que as políticas educacionais no Brasil estão sendo norteadas por 

mudanças bruscas, principalmente as de caráter jurídico e institucional.  

Segundo Chauí (2003), a atuação do Banco Mundial no âmbito das 

políticas educacionais tem indicado o papel desse organismo internacional 

como importante interlocutor da política macroeconômica, em sintonia com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Programas ou iniciativas, tais, como a 

descentralização dos sistemas educacionais, o desenvolvimento de 

capacidades básicas de aprendizagens necessárias às exigências do trabalho 

flexível, a re-alocação de recursos públicos para a educação básica e a ênfase 

na avaliação e na eficiência, demonstram o direcionamento gerencial utilitarista 

do Banco Mundial para a área da educação, resultando na fragmentação e na 

desarticulação do embate pela democratização da educação, nos diversos 

níveis. Ao definir como prioridade a educação básica escolar, restrita à 

aprendizagem das habilidades mínimas, tem-se, então, a visão de 

centralização do conhecimento, configurando-se como uma questão de regras 

e adesão às propostas do neoliberalismo, reduzindo, desse modo, a formação 

do indivíduo a um estágio de racionalidade instrumental, controlada e limitada 

diante do conhecimento universal, produzido pela humanidade ao longo da 

história. 
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Tem-se, então, a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em 1996, e do Plano Nacional de Educação (PNE), 

em 2001, por um governo orientado pelo e orientador do neoliberalismo, que 

tornam tais medidas legais em instrumentos básicos para as mudanças no 

campo educacional (BOURDIEU, 2004; LAHIRE, 2002). 

Segundo Freitas (2002, p.137), no seu trabalho Formação de 

Professores no Brasil: 10 Anos de Embate Entre Projetos de Formação,  

o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares para os 
cursos de graduação, desencadeado pelo MEC e pelo CNE a 
partir de 1997, visa adequar a formação de profissionais ao 
atendimento das demandas de um mercado globalizado.  

 

Dentro dessa nova visão, o controle das mudanças ocorridas nas 

políticas educacionais, principalmente na formação de professores, é o 

elemento responsável pela formação de novas gerações e deve responder a 

questões relativas à produção/consumo de conhecimento e aprendizagem, 

fundamental à aquisição dessa competência necessária. Analisar as 

instituições, principalmente as mais ajustadas ao novo modelo, assim como 

acompanhar todo o processo de avaliação, constitui estratégias para o próprio 

sucesso do modelo implementado. 

O estudo que realizamos, articulado ao debate sobre a formação de 

professores no Brasil, na atualidade, surgiu a partir de vivências e reflexões 

sobre o processo de reformulação curricular do Curso de Licenciatura em 

Biologia, da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata 

(FFPNM), a partir do ano de 1998. Nesse período, o ensino de Zoologia, 
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disciplina do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, sofreu significativas 

modificações na sua estrutura didático-pedagógica, visando à melhoria da 

qualidade de ensino. As mudanças implantadas no referido curso passaram a 

oferecer ao educando práticas de laboratório, oportunizando a realização de 

investigações científicas com maior profundidade.  

Dentro da nova estrutura do processo pedagógico, foi prevista a 

elaboração de trabalho de conclusão de curso, por parte dos alunos, na forma 

de monografia, a qual deveria ser apresentada a uma comissão, 

especificamente designada para avaliá-la. A reflexão sobre as novas vivências, 

estabelecidas com essas mudanças, levou-nos a considerar que elas 

precisavam ser analisadas a partir de sua relação com as reformulações 

curriculares implantadas nos diversos cursos oferecidos na FFPNM e com o 

debate sobre a formação de professores no Brasil.  

A idéia de reestruturação do curso surgiu no momento em que a 

Universidade de Pernambuco (UPE) dava início a um programa de 

revitalização dos seus cursos de graduação, atendendo ao requerimento legal 

demandado pelo Edital nº 04/97, do Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC), através de sua Secretaria do Ensino Superior (SESu). O Edital 

solicitava contribuições das instituições de ensino superior para a elaboração 

das diretrizes curriculares dos cursos de licenciaturas para formação de 

professores, tema esse que tem se elevado a uma das questões centrais no 

campo da educação, articulado ao processo da nova ordem político-econômico 

e social, instalada a partir dos anos 1980, o que tem provocado discussão 



  

 

15 
 

 
permanente nos meios acadêmicos. Conclamava, como expressa o referido 

Edital, a mobilização de educadores para empreenderem uma reflexão coletiva 

sobre os desdobramentos normativos em torno da formação de professores, no 

sentido de promover um re-direcionamento dos cursos de formação de 

professores, de modo a suprir carências já constatadas, sendo as mais 

significativas aquelas relacionadas ao modelo técnico de estruturação dos 

cursos de formação, caracterizado, principalmente, pela dicotomia teoria-

prática, pela concentração das disciplinas teóricas em detrimento das práticas 

e pela concepção da prática como espaço de aplicação dos conhecimentos 

teóricos. Inseridos nesse debate, preocupava-nos o processo de articulação 

entre o trabalho realizado com alunos do Curso de Licenciatura em  Biologia e 

a sua  prática, como professores.  

Além disso, buscávamos compreender a articulação desse processo de 

mudança com o debate institucional realizado no seio da UPE e com as 

diretrizes para a formação de professores, de acordo com o artigo 53 (inciso II) 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1996. Foi exatamente 

nesse momento que se iniciou na UPE um programa de reestruturação 

curricular, denominado de Programa de Revitalização da UPE, com a 

participação dos três segmentos (professores, alunos e funcionários), em que 

se discutiu os objetivos da instituição, a sua função política e social, além do 

desenho do perfil ideal do seu aluno, pensando-o como um sujeito crítico, 

reflexivo e participativo, como ser político dotado de competência-

conhecimento, para que o mesmo venha a atuar visando à transformação do 
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quadro social desigual e injusto que testemunhamos atualmente. Tudo isto 

ocorreu dentro das diretrizes propostas pelo MEC. Por isso, conhecer o grau de 

aceitação ou resistência, assim como o nível de participação e percepção dos 

professores da instituição em relação às mudanças propostas e implantadas, a 

partir do Programa de Revitalização da Universidade e daquelas propostas 

pelo MEC, constituem a questão central do nosso estudo, desdobrada da 

seguinte forma: 

1) Em que medida o processo de discussão e implementação da reforma 

do Curso de Licenciatura em Biologia da FFPNM/UPE, iniciada em 

1998, se articula aos princípios definidos no âmbito das diretrizes 

propostas pelo MEC para os cursos de formação de professores e à 

discussão da UPE sobre a reestruturação curricular dos cursos de 

formação de professores em suas unidades de ensino? 

2) Como se configurou o envolvimento dos sujeitos (professores) no debate 

sobre a reestruturação curricular na UPE?  

Com relação aos ob jetivos, são os seguintes: 

a) Discutir o processo de articulação entre as mudanças implantadas no 

curso de Licenciatura em Biologia e aquelas propostas para os demais 

cursos de Licenciatura da UPE, a partir das referências postas pelo 

debate nacional. 

b) Conhecer as reformas implantadas sob a ótica dos professores do curso 

de Licenciatura em Biologia. 
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c) Analisar se os professores da instituição percebem as mudanças 

implantadas a partir de sua articulação com as reformas propostas no 

âmbito da UPE e do Brasil. 

 

Procedimentos Metodo lóg icos 

Quanto à metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, de 

natureza qualitativa, tomou-se como referência uma abordagem de base 

dialética, cuja escolha é justificada em razão de os processos e fenômenos 

sociais estarem em constante dinamicidade. 

O “método” dialético tem como proposta a introdução no mundo dos 

fenômenos, por intermédio da reciprocidade das suas ações, no processo 

contraditório relativo ao fenômeno, além da modificação dialética existente na 

natureza e na sociedade. A realidade social passa a ser entendida como 

totalidade que não pode ser apreendida na sua completude. Neste sentido, 

Ferreira (1998, p.100) “não entende a produção do conhecimento como um 

processo que se constrói a partir do isolamento das partes do todo, mas toma o 

todo, em suas articulações necessárias e contraditórias, como principio 

fundamental”. 

Na interpretação qualitativa de dados, a fala dos sujeitos é situada no 

seu contexto de produção-reprodução para se obter a melhor compreensão, 

que tem como etapa inicial a análise da ‘essência’ da fala e como etapa final a 

especificidade histórica e total da fala. Mas, tal processo não pode 
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desconsiderar, como afirma Minayo (1993, p. 77), que “os resultados de uma 

pesquisa em ciências sociais constituem-se sempre numa aproximação da 

realidade social, que não pode ser reduzida a nenhum dado da pesquisa”. 

Assim, a interpretação dos dados de uma pesquisa social deve-se 

buscar o conhecimento social, cultural e político do grupo social analisado, para 

se ter, finalmente, um contato com os elementos e fatos surgidos durante o 

processo de investigação.  

Segundo Ferreira (1998, p. 113), 

Nas ciências sociais a coleta de dados envolve diversos 
passos, tais como: a determinação da população, grupo ou 
instituição a ser pesquisado; a elaboração de instrumentos; a 
programação da coleta de dados, etc. Em todos esses 
momentos uma série de elementos determina as escolhas do 
pesquisador: o problema, os objetivos, as hipóteses, bem como 
a dinâmica da instituição e da área de estudo em que se 
trabalha, as correntes teóricas e procedimentos de coleta dos 
dados. 

 

Conforme a citação acima, a definição dos sujeitos, a determinação da 

população a ser trabalhada e o roteiro das entrevistas desta pesquisa 

obedeceram a critérios previamente estabelecidos. Ainda segundo Ferreira 

(1998, p. 114), “as técnicas necessitam da utilização de instrumentos 

específicos, tais como entrevistas, questionários e formulários, que precisam 

ser cuidadosamente elaborados em função do tipo de pesquisa que se está 

realizando”. 

Partindo dessas considerações, passamos a descrever os 

procedimentos e instrumentos metodológicos utilizados na realização deste 
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trabalho. A coleta de dados foi executada em duas etapas. Na primeira, 

fizemos um levantamento documental, focalizando três aspectos específicos: 

a) as diretrizes para a formação de professores expressas na LDB e na 

Resolução nº 03, do Conselho Nacional de Educação (CNE); 

b) os documentos referentes ao tema de pesquisa produzidos pela UPE e 

pela Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata 

(FFPNM), no que diz respeito à questão da reforma curricular; atas de 

reuniões; relatório e outros documentos que compreendem e informam 

sobre o tema em estudo; e 

c) as orientações para a formação de professor disponível no site da 

ANFOPE. 

Deve-se destacar, contudo, que no processo de levantamento dos 

documentos junto à UPE e à FFPNM nos deparamos com dificuldades e 

limitações que não prevíamos anteriormente, ou seja, a não existência, nas 

duas instituições, de um setor de documentação e/ou arquivos que tivessem o 

material reunido. Em face disso, passamos a procurar os professores que 

participaram do processo de reforma curricular do Curso de Licenciatura em 

Biologia para saber se eles tinham, em seus arquivos pessoais, documentos 

que nos possibilitassem a observação e análise do inventário do objeto de 

estudo. A conclusão a que chegamos é que, na realidade, não existem 

informações específicas e sistematizadas sobre o tema, o que valoriza ainda 

mais o resultado da presente pesquisa, tornando-a disponível para consultas 

posteriores pelas diversas unidades da própria universidade.  
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Na segunda etapa, realizamos entrevistas semi-estruturadas com os 

sujeitos envolvidos no processo de reforma curricular (professores do Curso de 

Licenciatura em Biologia), visando a obter dados e informações que nos 

permitissem a compreensão de como se deram a participação e a percepção 

deles nas fases de discussão, elaboração e implementação da referida 

reforma.  

O ponto importante da entrevista do tipo semi-estruturada é permitir 

aprofundar uma dimensão da temática apresentada aos entrevistados. Nesse 

sentido, Gomes (1998, p. 18) enfatiza que: 

A entrevista semi-estruturada organizada por tópicos temáticos, 
além de se caracterizar pela abertura à profundidade do 
discurso, possibilita o desenvolvimento de questões 
espontaneamente introduzidas ou sugeridas pelos informantes, 
além das respostas às questões estruturadas, ou seja, aquelas 
apresentadas aos sujeitos da mesma forma. 

  

Foi, exatamente, o que aconteceu com o nosso trabalho de pesquisa 

quando, durante esse processo, surgiram questões levantadas pelos 

entrevistados que não estavam condicionadas ao nosso objetivo, mas que 

passaram a ter um significado muito relevante dentro daquilo que pretendíamos 

ouvir desses sujeitos. Dentro de um universo de cinqüenta e sete professores 

que trabalham nos diversos cursos oferecidos pela FFPNM, e que atuam nas 

diferentes licenciaturas, realizamos entrevistas com seis professores, 

obedecendo aos seguintes critérios: 
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a) professores que lecionaram no Curso de Licenciatura em Biologia 

nos anos de 2001 e 2002, período de implantação da reforma 

curricular; 

b) desse grupo,  selecionamos aqueles que tiveram a oportunidade 

de vivenciar as possíveis mudanças implantadas com a reforma 

curricular; e, finalmente; 

c) os que participaram diretamente nos grupos de trabalho ou em 

outros eventos em que se discutiu a reforma curricular dentro da 

UPE, em especial na FFPNM.  

Assim, chegamos a uma amostra de seis professores, que nos deram 

subsídios importantes e significativos para a realização do nosso trabalho de 

pesquisa. 

Finalmente, para a análise dos dados recorremos à análise de discurso. 

No cruzamento das informações, tivemos o cuidado de priorizar as questões 

mais significativas e relevantes para o alcance do nosso objetivo, fazendo um 

comparativo entre as respostas dadas pelos entrevistados e a concepção do 

modelo curricular proposto pela UPE. Finalmente, efetuamos uma análise 

comparativa entre os três modelos trabalhados: o da UPE, o do MEC e o da 

ANFOPE.  

As informações coletadas nos permitiram estabelecer como critério, a 

categorização semântica da presente pesquisa, a qual está embasada  nos 

diversos elementos nela contidos e que representam as afirmativas e o 
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pensamento individual de um grupo social selecionado para a entrevista 

(professores da FFPNM), a partir de uma temática comum a todos (reforma 

curricular).  

A categorização dos discursos obedeceu a formulação proposta por 

Bardim (1979, p. 240), a partir dos seguintes critérios: exaustividade, 

exclusividade, concretitude, homogeneidade, objetividade e fidelidade. 

As respostas dadas pelos sujeitos entrevistados refletem a percepção 

deles sobre as questões postas. Apesar de o foco central da entrevista referir-

se à reforma curricular do Curso de Licenciatura em Biologia da FFPNM/UPE e 

à construção de um modelo de perfil do aluno, durante a realização dessas 

entrevistas surgiram outros temas, os quais passaram a ser valorizados em 

função da relevância que representam para a presente pesquisa. Os conteúdos 

dessas questões foram trabalhados no processo de análise. Tal decisão foi 

baseada no posicionamento de Fairclough (2001, p. 277), defensor de que “A 

perspectiva do(a) especialista e dos pesquisados é também importante na 

seleção de dados, na construção de um corpus de amostras de discurso e na 

decisão dos dados suplementares a serem coletados e usados”. 

Assim, sugestões como a inclusão das disciplinas pedagógicas no novo 

currículo, nos mostra um certo grau de amadurecimento bem como o 

reconhecimento do professor em relação à sua atuação propositiva na 

experiência e na prática pedagógicas, constituindo-se, por outro lado, em 

evidência de sua capacidade de auto-avaliação. As disciplinas pedagógicas 

permitem ao professor conhecer a construir os meios e as formas de ‘transmitir’ 
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e produzir o conhecimento ao aluno, através de metodologias específicas, 

porém requerendo a compreensão de suas insuficiências, quando não 

articuladas interdisciplinarmente no currículo e na docência (ZABALA,2003). 

Quanto à inclusão de disciplinas de caráter cultural, local e regional, é 

parte componente da proposta de reforma curricular proposta pela UPE e 

passou a ter uma aceitação significativa entre o grupo e no seio da própria 

universidade, que passa a expor, divulgar e valorizar as questões de caráter 

sócio-cultural, na sua área de atuação, já que a FFPNM, está situada numa 

região rica em manifestações populares e de natureza folclórica, como o 

maracatu rural, o bumba-meu-boi, entre outras. Dessa forma, passamos a 

visualizar o material resultante das entrevistas como um acervo de informações 

e dados, que permitem o tratamento adequado dos objetivos da presente 

pesquisa. 

Mostramos a seguir, a freqüência dos elementos coletados durante as 

entrevistas com os sujeitos: 

a) conhecimento do tema abordado (reforma curricular); 

b) importância da reforma curricular; 

c) participação do corpo docente no debate; 

d) participação na construção do perfil do aluno; 

e) inclusão de disciplinas pedagógicas no currículo; 

f) inclusão de disciplinas de caráter local e regional; 

g) percepção de mudanças no ensino. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES NO BRASIL 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Neste capitulo são apresentadas as bases teórico-conceituais que 

fundamentam o desenvolvimento da pesquisa, no sentido de estabelecer os 

elementos pertinentes à compreensão da reestruturação curricular do Curso de 

Licenciatura em Biologia, na FFPNM/UPE. Apresentamos, também, um 

panorama abreviado da evolução da educação brasileira, particularmente no 

contexto mais recente de emergência e consolidação das políticas neoliberais 

voltadas para esse fim. Nesse sentido, são exploradas as relações e os 

impactos de tais políticas na re-configuração das instituições sociais e do 

Estado.  

 

1.1 – Estado e po lítica educac ional na atualidade 

A educação escolar no Brasil, antes quase inacessível e excludente para 

as camadas mais carentes da população, passou a ser uma atribuição do 

Estado a partir dos anos 30, com a presença das ações de políticas públicas 

que buscavam criar mecanismos de ampliação do acesso das massas 

populares à educação escolar financiada pelo setor público. Com isto,  deu-se 

prosseguimento ao processo de desenvolvimento da educação no país, a partir 
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da criação de instituições estatais ou governamentais específicas para esse 

fim. Segundo Azevedo (2001, p. 19), 

(…) as políticas públicas, como qualquer ação humana, são 
definidas, implementadas, reformuladas ou desativadas com 
base na memória da sociedade ou do Estado em que têm 
curso. Constroem-se, pois, a partir das representações sociais 
que cada sociedade desenvolve a respeito de si própria.  

 

Assim, pode-se afirmar que, a partir dos anos 30, surgiu a “necessidade” 

da atuação do Estado na educação, em razão do crescimento do anseio da 

população e do requerimento do desenvolvimento econômico e social do país, 

o que revela, segundo essa ótica, que as políticas públicas são ações que 

guardam intrínseca conexão com o sistema de significações que é próprio de 

uma realidade social. 

Oliveira (2001, p. 94) considera que as políticas públicas é que atribuem 

materialidade e visibilidade ao Estado e, por isso, podem ser definidas como o 

“Estado em ação”. Assim, para melhor entendimento do contexto das reformas 

que a educação passa a vivenciar, a partir dos anos 90, torna-se indispensável 

procurar identificar as diretrizes que o Estado imprime às políticas 

educacionais, articuladas às orientações presentes nas tentativas de reformas 

do Estado. 

Nessa direção, torna-se fundamental analisar o ideário que, na 

atualidade, conduz as reformas educacionais no Brasil, cuja definição articula-

se com a perspectiva neoliberal. Mas, o que significa a perspectiva neoliberal e 

quais as suas implicações para as reformas educacionais no Brasil? 
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1.2 – Conhecendo o modelo po lítico neoliberal 

A visão de Friederich Hayek e Milton Friedman, dois intelectuais e 

estudiosos de maior representatividade do assunto, é a melhor concepção 

desse modelo teórico. Ambos fazem críticas profundas às concepções que 

defendem a intervenção estatal, tanto as derivadas do modelo keynesiano 

quanto às de origem marxista. 

Em meados dos anos 70, a conjuntura histórica evidenciou o surgimento 

do neoliberalismo como uma proposta hegemônica nos países capitalistas. A 

seguir, será apresentada, de forma um tanto quanto abreviada, as principais 

características do neoliberalismo, segundo o entendimento deste pesquisador: 

a) manutenção da estabilidade monetária; 

b)  contenção dos gastos sociais; 

c) quebra do poder dos sindicatos e dos movimentos operários; 

d) implantação da reforma fiscal e, 

e) estabelecimento do aumento de impostos. 

O enfraquecimento das funções do estado, com o crescimento 

vertiginoso do setor privado nos diversos segmentos sociais é, também, uma 

tônica característica do modelo neoliberal. 

Na questão da educação, por imposição do modelo político em 

discussão, o ensino público foi superado pelo ensino privado, tendo as escolas 

públicas sofrido um processo de sucateamento nas suas estruturas 

operacionais, comprometendo diretamente e de forma contundente,o seu 
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padrão de qualidade. No ensino superior, a universidade deixa de ser uma 

instituição de caráter social e passa a ser uma entidade que visa à eficácia 

técnica, submissa às leis do mercado e atrelada às questões de ordem 

econômica da nação / defesa da privatização. 

Em função do processo de globalização, foi criado, a partir de 1990, um 

mecanismo político considerado por John Williamson de articulador das 

políticas globais dos USA, o Consenso de Washington, o qual definia um 

alinhamento das economias periféricas sob o comando do FMI e do Banco 

Mundial. Dessa forma, algo em torno de 60 países do mundo inteiro tiveram de 

submeter-se às normas e orientações desses dois órgãos. A agenda do 

Consenso de Washington previa a abertura da economia, a livre circulação de 

produtos estrangeiros no mercado interno e a exportação de matérias-primas. 

Para tanto, foi necessário o estabelecimento de políticas de diminuição do 

Estado, de privatização dos setores produtivos estatais e dos serviços públicos, 

e da desregulamentação dos mesmos. 

Essa forma de capitalismo, pela qual o debate e a realidade vêm 

apontando, não funciona com a integração de todos os mercados; pelo 

contrário, marginaliza muitos países e, em razão da robotização e da 

informatização com tecnologias de alto nível, dispensa milhões de 

trabalhadores, condenando-os à situação de desemprego ou de empregos 

temporários. 

A política brasileira acatou a introdução, no Brasil, desse modelo de 

globalização de maneira agregada e subalterna. Dessa forma, criou-se, no 
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país, áreas com níveis de Primeiro Mundo, porém, com zonas de miseráveis e 

excluídos, ao que, segundo Boff (2000, p. 59), Darcy Ribeiro chamou de 

“Belíndia: uma Bélgica de opulência, dentro de uma Índia de miséria”. 

Na visão neoliberal, a concepção de indivíduo e de sociedade é mostrada 

na forma em que os indivíduos constituem as unidades ou moléculas sociais 

dos sistemas econômicos. O homem, como um todo, possui capacidade 

natural para o seu desenvolvimento, contando, também, com certa dose de 

instinto, somadas à sua capacidade de raciocínio, à sua vontade e ao seu 

desejo. 

Dessa forma, a reunião desses elementos permitiria o desenvolvimento 

da sua consciência individual, bem como uma cultural coletiva, transformando o 

indivíduo num ser ético e político. Para Hayek (apud BIANCHETTI, 2001), a 

questão do individualismo, sedimentada em elementos herdados do 

cristianismo e da filosofia da antiguidade clássica, evoluiu no Renascimento, 

atingindo a civilização ocidental. Ainda segundo Hayek, a filosofia do 

individualismo não caracteriza o homem como um ser egoísta, mas identifica 

os limites dos poderes da nossa imaginação, que nos impedem de incluir 

determinados valores impostos pela sociedade. Esses limites estão na própria 

natureza humana e são eles que determinam tais escalas de valores. Cada 

homem seria um indivíduo, cuja ligação com a realidade é o seu próprio 

patrimônio, tornando-o um ser econômico e consumidor. 

Já, as instituições sociais são uma criação do homem para relacionar os 

interesses individuais numa forma global, e as tradições são destacadas como 
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fundamentos do processo de continuidade da sociedade. As habilidades e 

comportamentos que nos possibilitam a vida social são o resultado de 

experiências de várias gerações. Assim, toda mudança que é produzida na 

sociedade e inserida num processo evolutivo é transmitida a várias e 

sucessivas gerações e os conhecimentos herdados contêm a nossa 

experiência e o conhecimento das gerações precedentes. Isto não somente no 

neoliberalismo, mas, também, em outras teorias que defendem o capitalismo. 

Nesse sentido, não podemos deixar de citar Chauí (2003, p. 5), a qual 

considera que “A universidade é uma instituição social e como tal exprime de 

maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade 

como um todo”. 

Dentro da universidade, os questionamentos, opiniões, comportamentos 

e decisões expressam posições contraditórias da própria sociedade, 

mostrando-nos que a universidade pública foi sempre uma instituição social, 

com práticas e ações sociais, contando com o apoio e o reconhecimento 

público quanto à sua legitimidade e atribuições, fato que lhe determina a sua 

autonomia diante de outras instituições sociais. 

Assim, o processo de reforma curricular nas universidades brasileiras foi 

concebido dentro desse cenário político-social das políticas públicas, tendo 

como elemento predominante três medidas principais: 

a) a articulação do ensino superior público e de outros níveis de 

ensino público: uma reforma do ensino fundamental e do ensino 

médio, buscando uma proposta democrática da universidade e o 
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comprometimento desta com essas mudanças. Somente dessa 

forma poderá evitar-se a baixa qualidade dos ensinos público 

fundamental e médio, que provoca a busca dos estudantes de 

classes menos abastadas, na procura das universidades privadas; 

b) a reforma das grades curriculares, objetivando a reformulação do 

modelo de ensino atual, permitindo a inserção de novas disciplinas 

de caráter filosófico, social e científico e, assim, assegurando ao 

aluno a opção por determinadas disciplinas que possam se articular 

com as consideradas obrigatórias; 

c) o estabelecimento da universalidade de conhecimento, ou seja, de 

determinadas disciplinas que contemplam o mesmo conteúdo, 

tratados numa amplitude nacional, assim como a inserção de 

disciplinas de caráter regional. Dessa forma, o aluno passa a ter 

acesso ao conhecimento dos problemas e das pesquisas 

desenvolvidas no país e no mundo, dentro da sua área de 

interesse. 

Nesse contexto, o conhecimento social está presente nas próprias 

instituições sociais, que podem deter conhecimentos vitais e de interesse da 

sociedade, mas que não podem ser alteradas de forma radical; isto viria 

destruir a sua complexidade e a estrutura do seu funcionamento. 

Nas suas relações com as instituições sociais, o modelo neoliberal dá 

maior atenção ao Estado, atribuindo a ele as características de uma “pessoa” 

com poderes limitados. Na ótica desse modelo político, a sociedade política e a 
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sociedade civil representam espaços distintos de ação. A idéia do “bem 

comum” é bastante limitada dentro do liberalismo, em razão das dificuldades de 

se estabelecer essa concepção de homem, visto que na sociedade capitalista 

as relações sociais são baseadas na competição entre os indivíduos e a 

garantia do bem comum se sustenta na igualdade jurídica entre os mesmos. 

Nesse modelo o Estado deve ter como função principal garantir, a partir do 

ordenamento jurídico, a estrutura e o funcionamento do modelo social liberal, 

com suas características e relações sociais e econômicas. 

Na concepção liberal clássica, a educação, a segurança, a saúde, a 

previdência, entre outros aspectos, são consideradas serviços essenciais, 

cabendo ao Estado garanti-los a todos os seus cidadãos. No caso do Brasil, na 

legislação vigente até o final dos anos 80, o direito à educação estava 

condicionado à idade. Mas, o direito à educação pública e gratuita foi ampliado 

entre os anos 70 e 80. 

Nessa direção, Vieira (apud AGUIAR, 2001, p. 129) afirma que:  

por muito  tempo a escola não se configurava como um foco de 
interesse da gestão e da política educacional, pelo menos não 
em sentido restrito. Embora constituindo-se no espaço 
específico que a sociedade reservou para veicular o 
conhecimento que se julga importante transmitir às novas 
gerações, a escola permaneceu como a grande esquecida das 
políticas educacionais brasileiras. Os anos noventa, todavia, a 
trazem para o centro do debate sobre a educação, re-
significando o sentido de uma reflexão sobre sua função 
política e social na formação da cidadania. 
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Finalmente, nas relações do modelo neoliberal com as políticas sociais, 

entendemos que estas são estratégias utilizadas a partir do setor político, 

objetivando o desenvolvimento de um modelo social. Elas são formadas por 

planos, projetos e programas específicos, em cada área de ação social 

(AZEVEDO, 2002). 

As suas características são o resultado da própria sociedade, do conflito 

social, bem como das relações de forças que nele interferem. O poder 

hegemônico é uma característica do setor dominante da política social, 

existindo, portanto, uma relação entre ela e o poder hegemônico. É, portanto, 

uma relação dentro de uma sociedade; isso tudo, em razão dos seus 

interesses estratégicos.  

No entanto, segundo a perspectiva neoliberal: “A política social 

enfraquece as atitudes que promovem de fato a liberdade, contraria os efeitos 

benéficos da livre sociedade e da livre economia. Além de se originar de um 

equívoco quanto à verdadeira justiça” (HAYEK, apud BUTLER,1987). 

Nesse debate, dois aspectos precisam ser destacados: a afirmativa de 

que as tendências teóricas ligadas à essa concepção de política social 

propõem objetivos a serem alcançados pelo sistema educacional, 

especificamente voltados à preparação e capacitação da mão-de-obra. Nesse 

caso, a articulação maior seria com as “políticas de educação” ou com a 

orientação da estrutura e dos currículos. É a “teoria do capital humano”, a qual 

congrega a lógica do mercado, e a função da escola se resume na formação de 

“recursos humanos”, necessária ao processo de produção. A outra, a “teoria 
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das decisões públicas” não está preocupada com a solução mais coerente e 

mais justa; por um lado, se preocupa com a organização do sistema de 

produção dos bens públicos, como, por exemplo, a defesa nacional, a 

administração de justiça, a aplicação da igualdade e da liberdade, valores 

esses de responsabilidade do Estado; por outro, com o sistema de pressão da 

sansão e recompensa determinante do comportamento dos agentes que 

concorrem à produção dos “bens públicos” (ALDUNATE, 1980). A perspectiva 

neoliberal, apresentada anteriormente, vai marcar profundamente a definição 

da política educacional brasileira e, especificamente, aquelas voltadas para a 

formação dos educadores, como veremos a seguir. 

Ao refletir sobre esses aspectos da “teoria das decisões políticas”, 

podemos perceber que, no caso da UPE – e, principalmente, na unidade 

descentralizada de Nazaré da Mata, a FFPNM, nosso objeto de estudo –, a  

história revela que o seu surgimento articula-se diretamente à decisão política 

de um governo específico, no caso, o Governo do Estado de Pernambuco, na 

época do Governo Paulo Guerra (dezembro de 1966), que afirmava a 

necessidade de investir no desenvolvimento da Região da Mata Norte, 

levando-o a definir-se pela interiorização do ensino universitário naquela área, 

com a criação da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata, 

muito mais do que em função de uma necessidade social específica por 

formação para o mercado de trabalho. Medidas idênticas foram tomadas em 

relação ao sertão do São Francisco, com a criação da Faculdade de Formação 

de Professores de Petrolina, e à região do agreste, com a criação da 

Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns. 
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Criações essas que seguem um curso determinado, em função da 

história da formação de professores no país, do debate no interior das 

instituições e do desenvolvimento do capitalismo, cada vez mais, globalizado, 

no contexto das diversas mudanças técnico-científicas, políticas e sócio-

culturais.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E  
REFORMA CURRICULAR NO BRASIL 



 

 

 
 
 

 

 

 

Neste capitulo, é feita uma panorâmica da discussão da reforma 

curricular no Brasil, assim como uma breve historicidade da criação dos cursos 

de licenciatura e um comentário sobre a reforma curricular no contexto da 

reforma do estado.  Mostraremos ainda o debate surgido na construção de um  

modelo curricular orientado pelas diretrizes propostas pelo MEC. Por fim, 

apresentaremos uma análise comparativa entre a construção do modelo 

curricular segundo a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino de Ciências com o modelo discutido e proposto pela UPE para o seu 

curso de licenciatura em Biologia.  

 

2.1 – Formação de Professores e Reforma Curr icular 

A política educacional brasileira para a formação docente, na última 

década, incorporou um intenso debate sobre a legislação voltada à 

regulamentação da formação de profissionais em educação, após um longo 

período de silêncio.  

Os cursos de licenciaturas no Brasil foram criados nas antigas 

faculdades de filosofia, como preparação e regulamentação da profissão 
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docente destinada à escola secundária. Isso aconteceu nos anos 30 e 

constituíram, à época, a fórmula “3 + 1“, em que as disciplinas de natureza 

pedagógica, com duração de um ano, eram acrescentadas a outras disciplinas, 

com duração de 3 anos. É o chamado modelo da racionalidade técnica, onde o 

professor era visto como um técnico ou especialista que utiliza na sua prática 

as regras do seu conhecimento científico e pedagógico. Questão essa que até 

hoje vem sendo perguntada, se de fato as propostas definidas 

institucionalmente em termos dos lugares da formação e das práticas 

desenvolvidas nas instituições têm avançado na perspectiva da superação 

dessa lógica? 

De acordo com a LDB/1996, ora vigente (art. 21, inciso I), a educação 

básica, atualmente entendida como Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, passa a refletir uma visão mais rica de desenvolvimento e 

aprendizagem dentro de cada faixa etária do educando, segundo a sua 

importância, como fases de vivências e socialização, na construção de valores 

e identidades dos sujeitos. Um novo modelo de formação de professores é 

proposto: o chamado modelo de racionalidade prática, no qual o professor, 

considerado um profissional relativamente autônomo, toma suas decisões e 

cria sua ação pedagógica, que é entendida como um fenômeno complexo, 

singular, instável e carregado de incertezas e conflitos.  

De acordo com esse modelo, a prática não é somente o ponto forte da 

questão do conhecimento científico e pedagógico, mas, também, o espaço de 

criação e de reflexão, gerados e modificados de forma constante. Assim, a 
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possibilidade de redução do tempo de formação oferecida pelos cursos de 

formação de professores (programas especiais, cursos seqüenciais), como 

vem sendo sinalizada na legislação atual, com ênfase na parte prática do 

currículo, revela o descuido com o embasamento teórico na formação de 

professores, aspecto esse indispensável na sua formação profissional. Este é 

um aspecto que consideramos bastante prejudicial aos cursos de licenciatura, 

pois, não podemos pensar esses dois aspectos como estanques ou 

desarticulados, uma vez que a teoria qualifica a prática e a prática desafia a 

teoria, permanentemente. Assim, não basta, apenas, o domínio dos conteúdos 

específicos para se tornar um excelente professor, nem somente o contato com 

a realidade das escolas é suficiente para a sua formação; entendemos, com 

base no debate crítico, que, para garantir uma formação de qualidade, é 

necessário investir na reflexão permanente sobre o fazer pedagógico à luz das 

teorias construídas pelo campo de saber da educação.  

A prática pedagógica não está isenta dos conhecimentos teóricos, que 

ganham um maior significado diante da realidade do mundo e da escola. Essa 

reflexão nos coloca numa posição de crítica às diretrizes de reestruturação dos 

currículos dos cursos de formação de professores que se tenta implantar, hoje, 

nas universidades brasileiras, atendendo ao requerimento legal do MEC/SESU 

(Edital nº 04/97).  

Severino (apud AGUIAR, 2001, p. 179) entende que 

a discussão e o encaminhamento de decisões relacionadas às 
Diretrizes Curriculares atendem ao que dispõe o inciso II do 
artigo 53 da LDB, em consonância com o que está disposto na 
Lei n. 9131 de 24 de novembro de 1995 que estabelece a 
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atribuição das Universidades, no caso dos cursos superiores, 
de fixar os currículos de seus cursos e programas, observadas 
as diretrizes gerais pertinentes. 

 

Assim, entendemos que o debate sobre a formação universitária é um 

processo bastante complexo e envolve a necessidade de se considerar a 

importância de conhecimentos, competências e habilidades nas áreas técnica e 

científica, que se constituem em aspectos articulados. Além disso, deve-se 

considerar, também, a urgência em preparar o aluno para o seu 

encaminhamento político, num sentido mais amplo da questão da cidadania 

,articulada ao domínio dos saberes da pesquisa/ensino. O profissional em 

educação, além de ter que sair da universidade consciente das peculiaridades 

sociais, políticas, culturais e econômicas existentes na sua sociedade, precisa 

ter, também, pelo o que o debate crítico dos profissionais da educação vem 

indicando, a convicção da necessidade de sua intervenção nos processos 

sociais como instrumento de mudança, para que a mesma passe a ser mais 

justa, equilibrada, mais democrática e plenamente humana. Nesse sentido, 

uma sólida formação teórico-prática vem sendo indicada para oferecer um 

lastro para um processo de reflexão e intervenção critica, científica e complexa 

(global e local) nessas realidades. 

Todo esse processo que deve constituir a formação universitária é 

fundamental para que o aluno possa intervir e atuar como ator social no 

processo de mudanças que se fazem necessárias. Esses aspectos estão 

interligados a duas formas de sensibilidade: a epistêmica e a ética. 
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No que se refere mais diretamente ao objeto de estudo deste trabalho, é 

preciso considerar que ele se insere no contexto do debate indicado 

anteriormente. Assim, a discussão sobre os cursos de Licenciatura surge como 

requerimento da regulamentação do artigo 53, inciso II, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394/96), que estabelece como uma das 

atribuições das universidades “... fixar os currículos dos seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes”. 

Por mais críticas que tenham havido a respeito da LDB e do seu 

conjunto de regulamentações complementares, pelo modo desse processo 

complexo se constituir, não muito democrático e transparente, apresentando 

em vários momentos, arbitrariedades em relação ao debate até então 

produzido pelos profissionais da educação, a prática política oficial tornou-se 

responsável por um grande movimento de debates sobre a formação docente 

no país. Mesmo antes da sua aprovação e durante a sua tramitação no 

Congresso nacional, provocou inúmeras discussões voltadas para o novo 

modelo educacional brasileiro, especificamente, dentro dos novos parâmetros 

para a formação de professores. Assim, depois de acirrados debates com a 

participação de diferentes segmentos da sociedade, foi construído o texto 

definitivo, com características mais abrangentes, entretanto, com perdas de 

algumas conquistas históricas defendidas pelo os educadores organizados, 

quanto à luta contra a hierarquização dos espaços da formação (de 

Universidade aos Institutos Superiores da Educação), aquela que traduz a 

lógica de poder hierarquizada da sociedade – dos que podem, dos que não 
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podem, dos que se apresentam com condições concretas diferentes de ter 

posse dos bens materiais e simbólicos da sociedade. 

Dentro desse contexto, a Secretaria de Educação Superior do MEC, 

publicou o Edital nº 04/97, de 3 de dezembro de 1997, solicitando que as 

organizações sociais, entidades civis e instituições acadêmicas e de educação 

superior enviassem propostas de diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação.   

No debate sobre as exigências para a formação de educadores, em 

atendimento à solicitação do MEC, a UPE estabeleceu diretrizes para as suas 

unidades de ensino, no sentido de garantir que fosse desencadeada uma 

discussão ampla, com a comunidade acadêmica, sobre reforma curricular, no 

momento em que a própria universidade passava por uma fase de mudanças 

na sua estrutura como entidade pública. A constituição de um fórum de 

debates, com o envolvimento de toda a UPE, foi o ponto significativo na 

construção e no desenvolvimento das discussões e do debate. A formação de 

grupos de trabalho para análise detalhada das propostas e sugestões, bem 

como a elaboração do documento final, naquele momento em que tanto o 

corpo docente quanto o discente já vislumbravam possíveis mudanças na 

estrutura de ensino dentro da universidade, revelou a necessidade que a 

comunidade acadêmica sentia para promover as mudanças consideradas 

urgentes e necessárias. 

A reestruturação dos currículos nas unidades de ensino superior e o 

processo de revitalização da UPE aconteceram, praticamente, no mesmo 
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momento e foram, portanto, o ponto de partida para a nossa proposta de 

pesquisa.  

 

2.2 – Reforma Curr icular no Contexto da Reforma do Estado 

O processo de reforma curricular, no Brasil, vem sofrendo profundas 

transformações em períodos relativamente curtos, de acordo com os interesses 

do modelo político ocasionalmente dominante no país e no mundo. Assim, as 

escolas públicas e privadas têm se re-adaptado aos novos modelos 

curriculares, de acordo com o modelo estabelecido e (re)estruturado nas 

Instituições de Educação Superior (IES), assim como em função das demandas 

do mercado. Dessa forma, já tivemos períodos em que os cursos de Medicina, 

Engenharia e Direito destacavam-se das demais carreiras profissionais. Mais 

recentemente, o curso de Economia ganhou relevância em função do 

panorama político estabelecido pelo modelo neoliberal, em meio às 

contradições e resistências no âmbito institucional e social. 

Segundo Silva (1995 p15),” O Currículo é sempre o resultado de um 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona-

se aquela parte que vai constituir precisamente o currículo” 

Assim, determinadas disciplinas são incluídas ou excluídas de um 

determinado currículo, dependendo da sua importância e de sua relevância em 

relação ao  contexto político-social do momento. 
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Agora, é a informática que se sobressai em razão do processo de 

globalização e da moderna tecnologia da comunicação em massa, como, por 

exemplo, a televisão via satélite, o telefone celular e outras demandas do 

fenômeno da computação, usado como instrumentos universais na formação 

da cidadania. 

Sacristán (1998, p. 17) afirma que “Os currículos são a expressão do 

equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num 

dado momento, enquanto que através deles realizam os fins da educação no 

ensino escolarizado”. O currículo é, assim, um intercruzamento de práticas 

sócio-culturais e políticas, que expressam concepções conflitantes de 

educação/sociedade, enquanto um terreno contestado de forças sociais e 

políticas (MOREIRA, 1994).          

Outra afirmativa que demonstra a influência do poder político sobre o 

sistema educativo nos é dada por Silva (1995, p. 16):  

Da perspectiva pós-estruturalista, podemos dizer que o 
curr ículo é também uma questão de poder e que as teorias do 
currículo, na medida em que buscam dizer o que o currículo 
deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões 
de poder. 

 

Vieira (2002, p. 111), discutindo a questão da produção do curr ículo 

como um instrumento de controle disciplinar do trabalho educativo e da 

identidade docente, analisa o controle efetuado pelas políticas, na América 

Latina e no Brasil, a partir da década de noventa, afirmando que a 

padronização do ensino está relacionada com as demandas de mercado e os 
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controles são estabelecidos pela ideologia neoliberal, visando à 

disciplinarização do indivíduo. Ele afirma que: “Essa interpelação se constitui 

numa prática de governo que procura alinhar o trabalho educativo e a 

identidade dos professores às demandas do mercado capitalista em sua fase 

neoliberal” (VIEIRA, 2002, p. 111). 

No Brasil, como se sabe, não foi diferente. Verifica-se que nas propostas 

reformistas para a educação básica no Brasil está centralizada a questão da 

definição do papel do professor nesse novo contexto de mundo moderno. O 

avanço da tecnologia e o processo de globalização, ora em evidência, tornam 

necessária à universidade uma visão atualizada do ensino e da aprendizagem, 

norteando um perfil mais exigente em relação ao educador, o que por um lado 

tem seu valor. Ao mesmo tempo. apreende-se subjacente a esse  debate, um 

ênfase exacerbada  na prática desse profissional e de seu papel de resolver 

todos problemas inerentes à escola e fora dela. – a figura do “salvador da 

pátria”. 

Segundo Barreto (2000, p. 2), 

As reformas educacionais têm sido secundadas por mudanças 
nas prescrições legais sobre o currículo, que alteram o perfil 
dos cursos oferecidos e o peso relativo das disciplinas no seu 
interior. A tais reformas segue-se, via de regra, um esforço de 
renovação de conteúdos curriculares, realizado pelos órgãos 
gestores dos sistemas de ensino, que nem sempre 
corresponde a uma renovação efetiva do seu tratamento nas 
escolas. 

 

Isto foi claramente observado durante a vigência do regime totalitário no 

Brasil, após o golpe de 1964, quando determinadas disciplinas eram tratadas 
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como doutrinas obrigatórias, como, por exemplo, Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política Brasileira (OSPB). Elas eram impostas como 

prioridade nas escolas públicas. Entretanto, retiraram dos currículos disciplinas 

como Sociologia e Filosofia. A influência do regime militar “induzia” o professor 

a repassar ao aluno o civismo e o amor pela pátria, como algo imprescindível 

na sua formação. 

Já agora, com o advento das reformas políticas e a existência de um 

modelo político trabalhista, a questão da cidadania vem sendo discutida nos 

diversos segmentos da sociedade, como, por exemplo, os sem-teto, os sem-

terra e, recentemente, o programa fome zero. Dessa forma, cabe chamar a 

atenção, através de Barreto (2000, p. 2), que  

As prescrições governamentais sobre o currículo, representam 
no entanto, importante acervo de contribuições para ser levado 
em conta quando se procura entender as tendências que têm 
predominado no tratamento dos conteúdos veiculados pela 
escola. De algum modo, essas prescrições procuram responder 
às demandas feitas à escola por parte da sociedade em face 
das transformações sociais, culturais e econômicas pelas quais 
esta tem passado. Além de veiculares certos valores 
compartilhados, as orientações curriculares constituem também 
instrumentos legitimadores de saberes e atitudes capazes de 
referendar interesses de grupos e segmentos que disputam a 
hegemonia na área. 

 

Sobre esse fato, vemos, atualmente, com o advento da tecnologia da 

informática e da globalização que nos ligam aos mais importantes centros 

educacionais do mundo, a urgência de uma reflexão mais aprimorada a 

respeito da reforma curricular, em razão de termos que acompanhar o avanço 

no campo científico pelo qual passa a humanidade, face à produção de 
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conhecimentos novos, todos os dias, e, dessa forma, redirecionando, a 

sociedade em busca de alternativas voltadas para a descoberta de valores 

intrínsecos, tais, como: a longevidade do ser humano; a cura de doenças, 

como o câncer e a AIDS; o controle do envelhecimento e do peso corporal, etc. 

Assim, defende-se a construção de um modelo curricular  atualizado, moderno 

e flexível com a evolução tecnológica e científica no mundo, cujos saberes a 

escola pública ou privada não pode e nem deve ficar à margem desse 

processo. 

 

2.3 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências 

O fenômeno do multiculturalismo está inserido na sociedade atual, tendo 

em vista a facilidade de aproximação e de troca do conhecimento cultural entre 

os povos e civilizações mais distantes da terra. Desse modo, no processo de 

construção de um currículo, faz-se necessária a presença do diálogo, 

buscando-se uma maior interação possível entre esses conhecimentos, para se 

ter um resultado eficaz, abrangente e globalizado. 

As propostas oficiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, produzidas nos últimos anos no Brasil, têm 

nos mostrado grandes e significativas mudanças no âmbito do ensino de 

ciências.  Entretanto, existem controvérsias no seu desenvolvimento histórico, 

as quais congregam um conjunto de argumentos lógicos, porém discutíveis, por 

segmentos opostos à questão. 
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  Amaral (apud BARRETO, 2000, p. 202) nos mostra as controvérsias 

históricas do ensino de Ciências. São elas: 

� O ensino deve ser somente teórico ou somente prático? A visão 

moderna da educação globalizada nos mostra a importância da interação 

da prática com a teoria, em razão da própria necessidade de o educador 

demonstrar, para o aluno, os resultados provenientes do experimento 

embasado no conteúdo teórico. 

� A ciência deve ser mostrada como um produto acabado o u como um 

process o? A ciência será sempre um produto inacabado e em processo de 

aperfeiçoamento, pois, ela é constantemente contestada e reformulada por 

outras pesquisas mais recentes e que, às vezes, mostram resultados 

diferentes dos anteriores. Portanto, se a pesquisa não for contestada não é 

ciência. 

� O cotidiano do aluno deve ser valorizado o u desconsiderado? O 

acompanhamento do aluno deve ser uma constante no processo de 

avaliação do seu conhecimento. Daí porque deve ser valorizado. 

� A ciência deve ser vista como uma atividade humana? A interação do 

homem com a natureza demanda que a mesma ocorra no sentido da busca 

do entendimento. Assim, é o próprio homem quem determina e estabelece 

os níveis dessa relação. 

� Deve prevalecer a lóg ica da ciência ou a lóg ica do aluno? A lógica do 

aluno deve ser aproveitada na concepção dos resultados. Não se deve, 
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portanto, desprezar o seu raciocínio e, sim, compará-lo aos resultados da 

ciência, para se ter idéia do nível de aprendizado. 

� O curr ículo deve ter multidisc iplinaridade ou interdisc iplinaridade? A 

interdisciplinaridade é peça fundamental no processo de interação dos 

diversos segmentos da ciência; pois, às vezes, o raciocínio lógico, assim 

como os resultados finais, são conseqüência dessa interação. 

� Deve-se fazer uma abordagem ecológ ica ou uma abordagem 

ambiental? Não se pode separar as questões ecológicas das questões 

ambientais. Uma está infinitamente ligada à outra, pela sua própria 

natureza. 

� Dever haver uma padronização curr icular ou a sua flexibili zação? 

Diante do processo de modernidade e desenvolvimento por que passa a 

sociedade, novos elementos e categorias de informações são 

constantemente repassados no cotidiano do homem. Assim, fatos relativos 

à sua realidade local, regional ou nacional, são acrescidos de novos 

conceitos que irão enriquecer o seu entendimento. 

� O professor deve ser paciente de mudanças ou o agente de 

mudanças? Diante da dinâmica dos fatos, o professor também está sujeito 

a mudanças, tendo ele a necessidade de se adequar a elas. 

Como vemos, há muito o que ser discutido em relação à reforma 

curricular, visto que alguns aspectos voltados para o desenvolvimento da 
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pesquisa cientifica, ainda não foram de todo esclarecidos e, até mesmo, 

definidos.  

 

 2.3.1 – O modelo tradicional do ensino de ciências 

Esse modelo funcionou no Brasil e no mundo até os anos cinqüenta. Ele 

mostra uma sociedade conservadora, em que a escola e a educação são 

elementos reprodutores do modelo social vigente na época. A escola não 

questiona seus valores e estruturas, mas, apenas, os apóia. A aprendizagem 

era sustentada em conceitos científicos pré-formulados e as técnicas de ensino 

baseavam-se na questão de repetição e memorização do conteúdo. Dessa 

forma, não havia o sentido da criatividade por parte da escola, tampouco o 

aluno era estimulado ao raciocínio lógico, buscando alternativas na solução do 

problema a ele apresentado. O processo era repetitivo e a escola 

desempenhava apenas o seu papel de mantenedora dos aspectos e 

comportamentos sócio-culturais vigentes da época. 

 

2.3.2 – O novo modelo para o ensino de ciências 

O século XX foi a alavanca necessária para a interação da ciência com o 

desenvolvimento industrial, bem como sua interdependência com a sociedade, 

pois, havia o necessário respaldo científico para a garantia e o respeito na 

aceitação dos produtos industrializados, como, por exemplo, armamentos e 
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medicamentos. Com o advento da tecnologia, há necessidade de um 

conhecimento científico maior e, conseqüentemente, o surgimento de novos 

cientistas mais bem preparados, levando a ciência a trilhar por novos espaços 

e oportunidades para o crescimento do ensino de ciências. 

A partir dos anos 70 e 80, houve uma sucessão de críticas em relação à 

ciência moderna, principalmente quanto à especialização, levando desprezo 

em relação às ciências sociais e humanas e a separação da ciência da 

tecnologia. Entretanto, é exatamente nos anos 80 e 90 que ocorrem mudanças 

significativas nos currículos das escolas, com o objetivo maior de contribuir 

para a formação da cidadania, momento em que aconteciam transformações 

sociais, políticas e culturais na sociedade brasileira. Foi dentro desse contexto 

que o ensino de ciências passou a ter maior significação em relação à 

modernidade e ao avanço tecnológico. Assim, começou-se a entender o ensino 

da biologia, agregado a novos conceitos científicos. 

 

2.3.3 – Os conhecimentos da Biolog ia 

O estudo da Biologia tem como objeto o fenômeno da vida, sua 

diversidade e suas manifestações múltiplas. Esse estudo engloba processos 

organizados e integrados, desde uma estrutura celular até um indivíduo e suas 

relações com o seu meio. As diversas formas de vida estão sujeitas a 

transformações que ocorrem no tempo e no espaço. Existem conceitos 

diferenciados sobre a explicação do surgimento da vida na terra, tais, como os 
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modelos científico, filosófico e religioso. O estudo da Biologia, assim visto, deve 

ser conduzido de maneira a permitir a compreensão da vida e dos limites dos 

diferentes modos explicativos e suas contraposições, sabendo-se, ainda, que 

não existe na ciência uma resposta para tudo. O conhecimento da Biologia 

deve permitir o embasamento para o julgamento de questões polêmicas. O 

avanço científico em áreas como a Genética, a Biologia molecular, a Física dos 

átomos, foram avanços trazidos pela ciência no século XX e início do século 

XXI. O estudo deve permitir, ainda, um eixo de ligação entre a Biologia e a 

Ecologia, pois, as pesquisas mostram o surgimento de sistemas vivos com 

indagações sobre seus diferentes níveis de organização, como, por exemplo, 

tecidos, órgãos, aparelhos, organismos, comunidades, ecossistemas e biomas, 

resultantes da interação entre esses indivíduos e o meio. Entretanto, para o 

estudo da diversidade de seres vivos, ou seja, da Zoologia e da Botânica, é 

importante que seja dada uma maior atenção à evolução/ecologia ou à história 

geológica da vida (dinâmica celular, embriologia, citologia, DNA, etc.). O estudo 

das funções básicas da vida, assim como o estudo do ser humano e de suas 

relações com o meio são competências imprescindíveis, as quais devem ser 

abordadas no estudo da Biologia. Finalmente, deve ser discutida a questão da 

formação do cidadão, colocando-o em um nível de compreensão e de 

consciência da necessidade da preservação da vida e do planeta. 

Segundo o PCN para o ensino médio (MEC, SEMT, 2002, p. 227), que 

mais adiante iremos analisar e comparar com outros modelos curriculares de 

biologia, as competências e habilidades a serem desenvolvidas para o ensino 

da Biologia estão voltadas para: a descrição dos processos e características do  
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meio ambiente ou dos seres vivos, por meio da microscopia ou a olho nu; a 

apresentação de suposições ou hipóteses relativas aos fenômenos biológicos; 

mostrar o conhecimento biológico, apreendido através de textos, desenhos, 

esquemas, gráficos e tabelas; além de expressar dúvidas, idéias e conclusões 

a respeito dos fenômenos biológicos. 

No que diz respeito à investigação e à compreensão do tema, deve-se 

relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias, em biologia, buscando a 

elaboração de conceitos e identificando regularidades e diferenças, além do 

uso de critérios científicos na classificação de seres animais e vegetais e da 

utilização da biologia, na formulação de questões e diagnósticos e na 

apresentação de soluções para os problemas e processos biológicos. 

Quanto à contextualização sócio-cultural, deve destacar o 

reconhecimento da biologia como um fazer humano e histórico, resultado da 

influência de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos. 

Veremos, então, no capítulo a seguir, as ações desenvolvidas pela UPE, 

no atendimento às diretrizes nacionais para a reestruturação curricular dos 

cursos de formação de professores, especificamente nas Licenciaturas em 

Biologia. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – A RESPOSTA DA UPE ÀS DIRETRIZES 
NACIONAIS PARA A REESTRUTURAÇÃO 
CURRICULAR PARA OS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos, mesmo que de forma sintética, a história e 

as principais características da UPE e da Faculdade de Formação de 

Professores de Nazaré da Mata (FFPNM), os seus objetivos como instituições 

públicas de ensino superior, assim como a resposta da UPE às Diretrizes 

Nacionais para a reestruturação curricular para os Cursos de Formação de 

Professores. 

Analisamos as ações e procedimentos adotados pela UPE, relativos ao 

tratamento dado, pela Instituição, às orientações contidas na Resolução nº 03, 

do Conselho Nacional de Educação, assim como o discurso da Reforma 

Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FFPNM e as 

estratégias adotadas para esse fim, quando faremos a narrativa de todo o 

desenvolvimento do processo de construção do modelo de perfil do aluno, suas 

habilidades e competências para o exercício profissional no mercado de 

trabalho em educação. Focalizaremos, finalmente, a visão do MEC e da 

ANFOPE, através da análise comparativa entre o modelo de perfil proposto 

pela UPE, em relação aos modelos  apresentados pelo MEC e pela ANFOPE. 
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3.1 – Conhecendo a UPE 

 

A UPE, entidade de ensino superior ligada ao Governo do Estado de 

Pernambuco, denominava-se, inicialmente, Fundação de Ensino Superior de 

Pernambuco (FESP) e foi instituída no governo Paulo Guerra, pela Lei n. 5.736, 

de 25 de novembro de 1965. Posteriormente, foi reconhecida como 

universidade, através da Portaria Ministerial nº 964, de 12.06.91, do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). 

A FESP, entidade de direito privado, de acordo com a Legislação 

Federal e a Lei Estadual nº 5.921, de 13 de dezembro de 1966, tinha como 

objetivo implantar e manter a Universidade de Pernambuco, instituição de 

ensino e pesquisa. 

A FESP se constituiu inicialmente com três Faculdades: 
Ciências Médicas, Odontologia e Ciências da Administração. 
Logo se incorporaram àquelas, a Escola Politécnica de 
Pernambuco e a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora 
das Graças. As duas Faculdades de Formação de Professores 
de Nazaré da Mata e de Garanhuns, criadas pelo Decreto n. 
1.357, de 28 de dezembro de 1966, também se incorporaram à 
FESP. A seguir foi a vez da Escola Superior de Educação 
Física e então a Faculdade de Formação de Professores de 
Petrolina, criada pela Lei Municipal n. 31, de 29 de outubro de 
1968 e transferida posteriormente em 1970, com a Lei n.55, de 
17 de dezembro para aquela Fundação. Por fim, o Instituto 
Central de Ciências, como Instituto de Ciências Biológicas, foi 
criado em 1976 (SAMICO, apud ANGEIRAS, 2001, p. 17). 

 

Segundo Angeiras (2001), essa contextualização reveste-se de 

importância porque reflete um processo de criação de universidade a partir da 
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junção de diferentes instituições de ensino, com histórias e origens diversas, 

constituindo-se em importante elemento explicativo da dimensão institucional. 

De acordo com dados coletados no site 

www.universidade.depernambuco.pe.br, em novembro de 2004, a UPE tem 

como finalidade ”promover e socializar o saber para a formação da cidadania e 

do profissional, com vistas a sua transformação na sociedade e no ambiente de 

trabalho”. Os seus órgãos de deliberação superior são: 

� Conselho de Curadores 

� Conselho Universitário – CONSUN 

• Câmara de Legislação e Normas 

• Câmara de Administração e Normas 

� Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 

� Câmara de Ensino de Graduação 

� Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

A Reitoria, órgão executivo de administração superior, é exercida pelo 

Reitor, auxiliado pelo Vice-Reitor, seu substituto eventual, e pelos titulares das 

seguintes Pró-Reitorias: 

• Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

• Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – 

PROPEGE 

• Pró-Reitoria Administrativa – PROADMI 

• Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 
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• Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN 

A operacionalização e a execução das atividades acadêmicas são 

realizadas através das seguintes Unidades de Ensino: 

• Instituto de Ciências Biológicas – ICB 

• Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco – FCM 

• Faculdade de Enfermagem N.Sra. das Graças – FENSG 

• Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP 

• Escola Superior de Educação Física – ESEF 

• Escola Politécnica de Pernambuco – POLI 

• Faculdade de Ciências da Administração – FCAP 

• Faculdade de Formação de Professores de Petrolina – FFPP 

• Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns – FFPG 

• Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata –

FFPNM 

Os campos de estágio, pesquisa e extensão dos cursos da área de 

saúde são, além de entidades conveniadas, as Unidades de Ensino e Saúde 

da UPE: 

• Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC 

• Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM 
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3.2 – Conhecendo a FFPNM 

A Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata situa-se 

na cidade de Nazaré da Mata, localizada na Zona da Mata Norte, região 

açucareira do estado de Pernambuco, distante 52 km do Recife. Congrega 

alunos de vários municípios circunvizinhos, notadamente da Zona da Mata, 

entre eles: Nazaré da Mata, Aliança, Timbaúba, Camutanga, Itambé, 

Macaparana, Tracunhaém, Araçoiaba, Lagoa de Itaenga, Itaquitinga, Carpina, 

Frei Miguelinho, Chã de Alegria, Paudalho, São Lourenço da Mata, 

Camaragibe, Vicência, Buenos Aires, Limoeiro, Lagoa do Carro, Bom Jardim, 

etc. 

A FFPNM atende a, aproximadamente, quarenta municípios, inclusive do 

estado da Paraíba e do grande Recife, como, Paulista, Olinda e Jaboatão, o 

que revela sua importância como espaço de formação de professores para a 

região. Integra-se às outras duas unidades, descentralizadas, de ensino da 

UPE voltadas para a formação de professores  e situadas no interior do estado: 

a  Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (FFPP), no Sertão do 

São Francisco, em  Petrolina, e a Faculdade de Formação de Professores de 

Garanhuns (FFPG) na  região do Agreste, em Garanhuns.  

Como citamos anteriormente, a FFPNM foi criada pelo Decreto Lei nº 

1.357/1966 e incorporada à, então, Fundação de Ensino Superior de 

Pernambuco (FESP). O Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, 

através da resolução nº 09/67, autorizou o funcionamento dos cursos das 

Licenciaturas em Ciências, Estudos Sociais e Letras e, em janeiro de 1967, a 
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FFPNM realizou o seu primeiro exame de vestibular. Em abril de 1974, teve o 

seu reconhecimento feito pelo Conselho Estadual de Educação, através do 

Decreto nº 73.959. Em setembro de 1978, o CEE/PE autorizou a conversão 

desses cursos de licenciatura de curta duração em cursos de licenciatura plena 

em ciências, com habilitações em Biologia, Matemática, Geografia, História e 

Letras. 

Com relação ao Curso de Licenciatura Plena, com habilitação em 

Biologia, o mesmo foi reconhecido em 9 de agosto de 1985, contemplando 188 

créditos obrigatórios e uma carga horária de 2.826 horas aulas, distribuídas em 

oito períodos letivos. Está subordinado ao Departamento de Ciências Naturais 

e congrega vinte professores que atuam nas áreas de saúde e exatas. Outras 

disciplinas integrantes da grade curricular, como pedagogia, português e 

didática, são lecionadas por professores de outros departamentos da própria 

unidade de ensino. Segundo informação da Faculdade, no 2º semestre de 

2004, estavam regularmente matriculados 560 alunos.  

Além dos seus cursos regulares, a FFPNM iniciou, em 2000, o Programa 

Especial de Licenciatura Plena em Pedagogia (PROGRAPE), com área de 

aprofundamento em educação infantil e ensino fundamental de 1a e 4a séries, 

embasado na Lei no. 9.394/96, com o objetivo de atender às exigências legais 

de que os profissionais da educação devem ter formação completa em nível 

superior. 
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O corpo docente da FFPNM é constituído por 57 professores, a maioria 

deles cursando mestrado e doutorado, para cerca de 3.000 alunos em todos os 

cursos. 

De acordo com dados coletados no site da instituição1, a FFPNM tem 

apresentado um crescimento vertiginoso nos últimos dez anos, no que se 

refere à implantação de novas tecnologias, buscando um melhor 

aprimoramento no seu desempenho perante a sociedade.  

Segundo o discurso da entidade, o Diretório Acadêmico da FFPNM tem 

desenvolvido atividades voltadas para as questões estudantis da região e do 

país. O movimento amadureceu bastante e as principais reivindicações são o 

aumento de vagas, a instalação de novos cursos e o comprometimento maior 

do governo por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Afirmam-se, 

como seus resultados imediatos, o nível de aprimoramento do egresso e o seu 

sucesso nas escolas da rede pública municipal e estadual. 

A FFPNM possui uma Escola de Aplicação, funcionando nas suas 

instalações, criada pelo Decreto n. 18.334, de 30 de janeiro de 1995. Além dos 

cursos regulares de graduação, oferece os seguintes Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu: 

• Especialização em História do Nordeste; 

• Especialização em Geografia do Mundo; 

• Especialização em Literatura e Expressão Portuguesa; 

                                                
1 Dados coletados no site www.ffpnm/upe.br/ 
 



  

 

62 
 

 
• Especialização em Planejamento e Gestão Escolar; 

• Especialização em Ensino de Biologia; 

• Especialização em Matemática Aplicada à Educação; 

• Especialização em Língua Portuguesa; 

• Especialização em Educação Ambiental; 

• Especialização em Língua Inglesa; 

• Especialização em Educação Infantil; 

• Especialização em Ciências Ambientais; 

• Especialização em Paisagismo e Turismo no NE do Brasil; 

• Especialização em Ensino de Química; 

• Especialização em Ensino de Matemática – 1a à 4a série. 

Esses cursos têm permitido a ampliação dos trabalhos de campo e a 

realização de monografias, algumas publicadas e apresentadas em congressos 

e outros eventos de cunho científico. Esse material vem servindo de fonte de 

consultas na Biblioteca da Faculdade. 

Ainda segundo discurso da instituição, a FFPNM vem apresentando 

resultados positivos nos aspectos sócio-econômico e cultural para toda a sua 

área de atuação, trazendo benefícios para uma população de 

aproximadamente 600.000 habitantes, o que sinaliza para a relevância do 

estudo que pretendemos realizar.  
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Os modelos de ensino de ciências trabalhados na FFPNM/UPE 

Segundo o discurso da unidade, existem atualmente três modelos de 

currículo para o curso de ciências, dois deles vivenciados pelos alunos de 

Nazaré da Mata. São eles: 

1- O Curso de Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia 

e Matemática, que já foi extinto pelo MEC. Neste, o aluno era formado 

em ciências e podia exercer o seu papel de professor tanto na área  de 

ciências, quanto na de matemática. Entretanto, havia a concentração de 

disciplinas que podiam ser dispensadas em ambas as habilitações, 

como por exemplo física e matemática para habilitação em biologia e 

química, botânica, genética e zoologia para habilitação em matemática. 

2- O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, cuja proposta foi 

sugerida pela Pró-Reitoria de Graduação da UPE, em consonância com 

as diretrizes do MEC, após uma avaliação do mesmo quanto às 

especificidades do curso anteriormente extinto. Esse novo curso foi 

implantado nas suas três unidades descentralizadas da UPE: Nazaré da 

Mata, Garanhuns e Petrolina.  

3- Por fim, esse mesmo curso foi mais uma vez reformulado de acordo com 

as diretrizes curriculares propostas pelo MEC. tendo a  sua grade 

curricular totalmente reformulada e atualizada e que está sendo  

implantado, a partir do presente exercício. 
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3.3 – Estratégias e Procedimentos Adotados no Process o de Reforma 

Curr icular do Curso de Licenciatura em Biolog ia da FFPNM/UPE  
 

A Universidade de Pernambuco, por meio da sua Pró-Reitoria de 

Graduação, criou um grupo de trabalho objetivando realizar uma proposta de 

revitalização e reestruturação da instituição, dentro de uma perspectiva de 

modernização e fortalecimento da instituição como universidade. Porém, toda a 

sistemática desse processo foi construída dentro de um modelo que esteve de 

acordo com as orientações emanadas do MEC, em consonância com as 

orientações de organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, 

portanto, sob a ótica do modelo político neoliberal, ora vigente no Brasil, cujas 

diretrizes para a educação de nível superior sinalizam para um processo de 

privatização, que é a tônica maior do neoliberalismo, dentro  desse segmento 

social. (CHAUÍ, 2003; 2001; 2001; SGUISSARDI, 2001, 2002). 

O Grupo de trabalho designado pela UPE para o desenvolvimento das 

ações de reestruturação institucional, estabeleceu as seguintes estratégias, 

conforme especificadas no seu relatório final (UPE,1998): 1) como a UPE 

define as suas funções sociais, ou seja: uma universidade pertencente ao 

estado de Pernambuco, mas que fosse voltada para os problemas sociais do 

estado e que pudesse se empenhar na solução dos problemas de maior 

abrangência social, principalmente a questão da formação da cidadania; 2)  o  

projeto político da UPE e a definição de sua visão política como instituição 

pública, foram também ações programadas para a grande discussão, 

objetivando o norteamento dos seus objetivos junto à sociedade; 3) a questão 

do delineamento do perfil do aluno a ser formado naquela instituição, que foi 
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um ponto bastante discutido nos debates entre os grupos formados por 

professores das diversas áreas de conhecimento, buscando-se, com o 

consenso, um modelo  ideal e compatível com as expectativas de todos. É 

importante ressaltar que, de acordo com o site da UPE 

(www.universidadedepernambuco.pe.br) e já comentado no capítulo referente à 

mesma, essa instituição de ensino teve sua origem numa fundação de ensino 

superior (FESP), possuindo um quadro de professores, em sua grande maioria, 

com visão acadêmica tradicionalista. Em razão disso, tentou-se dessa forma, 

mudar a visão e a concepção desse segmento, projetando-se um modelo de 

universidade como elemento componente no processo de redução das 

desigualdades sociais no estado, na região nordeste e no país, através do 

ensino, da produção do conhecimento e de ações com caráter extensivo à 

sociedade. 

A UPE busca construir a sua identidade própria, com a participação e a 

compreensão dos seus integrantes (alunos, professores e funcionários), sendo 

que essa identidade deve tomar, como principio orientador, o ensino, a 

pesquisa e a extensão, que são as componentes centrais do fio condutor do 

modelo de universidade brasileira, conforme o artigo 207 da Constituição 

Federal de 1988, e a LDB, nos seus artigos 43 e 44. A partir desses 

pressupostos, tentou-se construir um perfil de aluno conhecedor da sua 

realidade local e regional, assim como da realidade brasileira, problematizando, 

dessa forma, o seu exercício acadêmico com o exterior da sala de aula e não 

apenas na reprodução e no armazenamento do conhecimento adquirido. 
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Os debates para o consenso dessas e de outras questões aconteceram 

de forma sistemática, em cada unidade de ensino da UPE e, posteriormente, 

num grande fórum de discussões, com a participação de todas as unidades de 

ensino. 

 

3.3.1 – Construção do  Perfil do Aluno do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológ icas  da UPE 

 

O processo de construção do perfil do aluno do Curso de Licenciatura 

em Biologia teve, como estratégias e procedimentos, ações demandadas pelo 

grupo de trabalho designado pela UPE, que objetivou um resultado de 

consenso e de coerência com a realidade local. Dentro desse roteiro, o grupo 

de trabalho estabeleceu, como objetivos específicos, as seguintes questões: 1) 

mobilização da comunidade universitária no sentido da discussão e da tomada 

de consciência sobre o papel social da universidade; 2) estabelecimento de 

ações e mecanismos que permitissem a intervenção pedagógica de forma 

competente; 3) estabelecimento de referências para a reformulação e/ou 

mudanças no currículo, dentro de um novo fazer pedagógico; e, finalmente, 4) 

dar maior intensidade à reflexão crítica sobre a produção cientifica, como 

elemento inovador do ensino de graduação2.  Tais objetivos direcionam para o 

foco principal da questão que é a construção do perfil do aluno do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, dentro de um processo de reforma voltado 

para uma universidade moderna e inovadora. 

                                                
2 UPE. Relatório Final, 1998, p. 09. 
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Dentre os inúmeros encontros efetuados entre o grupo de trabalho e a 

comunidade acadêmica, surgiram mostras de experiências e abordagens 

pedagógicas inovadoras, através de depoimentos pessoais de vários 

professores, mas sempre contextualizadas com os padrões re-configurados 

pelo modelo político do Estado e pelas recomendações do MEC e sob a 

influência desses. 

Sobre o assunto, transcrevemos trecho do relatório final do grupo de 

trabalho instituído pela UPE (1998, p. 09). 

O grupo, à medida em que discutia o projeto, esboçava uma 
concepção de universidade: é plural, é dinâmica, é inacabada e 
é também parte integrante do esforço para diminuir as 
desigualdades sociais, seja pela produção do conhecimento, 
seja pela sua aplicação prática, desde os problemas mais 
gerais e básicos até aqueles confinados a parcelas minoritárias 
da sociedade. 

 

Em razão do surgimento dessas grandes discussões e das intervenções 

feitas pelos participantes do debate, chegou-se a um consenso sobre a 

temática em foco.  

A partir de então, passou-se a se configurar o perfil do aluno do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, assim definido segundo o relatório final 

elaborado pelo grupo de trabalho: 

a) Ser um cidadão ético, crítico-reflexivo e investigador dos processos 

educacionais e com formação nas diversas áreas do conhecimento das 

ciências sociais e biológicas.  
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Concordamos que a formação da cidadania no Brasil é ponto fundamental 

na construção de um indivíduo ético e crítico. Todavia a nossa análise 

está voltada para a questão dessa formação estendida a todas as áreas 

do conhecimento. Achamos da maior importância a apropriação de um 

conhecimento amplo, objetivando situar o aluno dentro do contexto 

científico. 

b) Possuir compreensão do exercício da cidadania intelectual, político-social 

e cultural da ciência e saber utilizá-los no cotidiano.  

O exercício pleno da cidadania e o momento propício para usá-la, tanto 

no campo político-social quanto no campo da ciência, é fundamental no 

crescimento cultural e intelectual do indivíduo. Entretanto, essa 

compreensão deve ser concebida de forma coerente com a realidade em 

que se apresenta ao indivíduo;  

c) Ter criatividade e capacidade de readaptação nos  métodos pedagógicos 

do seu ambiente de trabalho.  

Uma vez que o cidadão em formação tem a plena consciência dos seus 

valores sociais, culturais e científicos, fica bem mais fácil introduzi-lo em 

novas metodologias, propiciando-lhe o exercício da sua capacidade 

criativa. É possível que  exista alguma resistência a essa capacidade de 

criação e adaptação a novas metodologias, em razão da própria formação 

do indivíduo, através dos seus valores sociais e culturais.  



  

 

69 
 

 
d) Ter um envolvimento multidisciplinar com outras áreas de conhecimento e 

ser capaz de elaborar projeto de pesquisa básica aplicada no campo de 

conhecimento da biologia.  

O processo de globalização, ora vigente no mundo, força o indivíduo a 

integrar-se a um processo de interação social, cultural e científico, em 

virtude dos diversos meios de comunicação. Entretanto, volta-se à 

questão anterior, em que foi abordada a resistência do indivíduo às novas 

tecnologias, em razão da sua formação familiar.  

Com relação às habilidades e competências, estabeleceu-se, dentre 

outros aspectos, os seguintes tópicos, considerados de maior importância: 

a) Discussão e difusão de idéias e técnicas de ensino de biolog ia. Essas  

pesquisas realizadas no campo da ciência devem ser discutidas 

exaustivamente no meio acadêmico para, posteriormente, serem difundidas 

à sociedade, observando-se o acompanhamento e o monitoramento dos 

seus resultados.  

b) Participação nos diversos process os educativos e de integração 

social. Essa ação deve ser desenvolvida junto às comunidades locais, 

principalmente com os grupos ocupacionais (trabalhadores rurais, oleiros, 

pescadores, etc.), que é a expressão maior da realidade social, visto que a 

FFPNM encontra-se situada na Mata Norte do Estado, microrregião 

essencialmente dotada da monocultura da cana-de-açúcar, artesanato de 

cerâmica e da pesca de subsistência. Essa participação junto à sociedade 
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é, de fato, o papel real da universidade. Entretanto, deve-se ter a prudência 

de se promover um envolvimento tecnológico e científico que possa resultar 

em ações positivas para os segmentos envolvidos no processo, evitando-se 

assim, possíveis frustrações nos resultados esperados.  

c) Assumir compromisso frente às po líticas públicas , educac ionais e de 

saúde. Geralmente, após a conclusão do seu curso, o formando tem uma 

tendência natural de migrar para as instituições públicas de ensino, a fim de 

exercer o seu papel de educador. Entretanto, o modelo econômico vigente 

dificulta e, às vezes, exclui o indivíduo, assim como outras categorias 

profissionais do processo de desenvolvimento, marginalizando-o e 

provocando a “estagnação” do seu conhecimento adquirido na sala de aula, 

tornando-o, assim, despreparado para os problemas colocados à sua 

frente.  

d) Possuir formação teórica e interdisc iplinar sobre o fenômeno 

educac ional e seus fundamentos históricos, po líticos, sociais e 

filosóficos. Dentro do que já foi visto e analisado, a formação teórica e 

interdisciplinar passa a ser condição essencial no desdobramento do 

processo educacional, visto que ele abrange diversas áreas do 

conhecimento. Entretanto, a interação cultural e científica depende da 

participação contínua e integral do indivíduo em todas as etapas do 

processo educacional. Geralmente, isso não ocorre em razão dos fatores 

levantados no item anterior. 



  

 

71 
 

 
e) Assumir posicionamento crítico-reflexivo acerca das questões sociais 

que interferem na saúde ambiental e coletiva. Esse posicionamento só é 

validado se o indivíduo está inserido no contexto, pois, o seu 

posicionamento e a sua crítica somente serão analisados e discutidos se 

eles atingirem os segmentos envolvidos.  

f) Elaborar eventos culturais que ressa ltem a identidade cultural de  

Pernambuco. A interferência nas questões sócio-culturais que necessitem 

de um posicionamento sólido, embasado na sua crítica e na sua reflexão, 

passa a ser, também, uma ação indispensável do cidadão que se quer 

formar. Esse também é um caso da necessidade do envolvimento do 

indivíduo com o processo, caso contrário, o posicionamento e as ações 

propostas por ele jamais serão colocados em prática pela sociedade. 

 

3.3.2 – Modelo Curr icular do Curso de Biolog ia propo sto pelo MEC 

Veremos, a seguir, o modelo curricular para o curso de Biologia, 

proposto pelo MEC, e que merece uma análise da nossa parte quanto à 

questão da construção do perfil do aluno, suas habilidades e competências, 

quando, então, teremos um comparativo com o modelo construído pela UPE. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, apresentados pelo MEC através 

da Secretaria de Educação Média e Tecnológica para o ensino de Biologia, 

(BRASIL, 2002, p. 227), objetivam “capacitar o aluno para julgar as 
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intervenções do homem no meio ambiente, assim como o aproveitamento dos 

recursos naturais”. 

Uma idéia central a ser desenvolvida no campo da Biologia é a do 

equilíbrio dinâmico da vida, com as permanentes interações entre os seres 

vivos e os demais elementos da natureza, como a água, o fogo, a terra e o ar. 

Isso mostra que existe uma relação comum com os princípios definidos no 

projeto de reforma curricular da UPE, que é a interação do ensino com a 

realidade sócio-econômica da região da Mata Norte de Pernambuco. (Relatório 

final do GT Habilidades e Competências, 1998, item b). 

 Por fim, as competências e habilidades a serem desenvolvidas dentro 

do estudo da Biologia podem ser, assim, explicitadas: 

a) Representação e comunicação (BRASIL, MEC, 2002, p. 227), ou seja, 

a descrição dos processos e das características do ambiente ou de 

seres vivos, apresenta suposições e hipóteses sobre os fenômenos 

biológicos estudados, apresenta, de maneira organizada, o 

conhecimento biológico apreendido através de diversas formas, como 

textos, desenhos, esquemas, etc; 

b) Investigação e a compreensão (BRASIL, MEC, 2002, p. 227): Ao  se 

relacionar fenômenos, fatos e processos, em Biologia, deve haver o 

estabelecimento de relações entre parte e todo de um fenômeno ou 

processo biológico, bem como a seleção e utilização de métodos 

científicos adequados na resolução e compreensão dos problemas. E, 

por último, 
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c) A Contextualização sócio-cultural (BRASIL, MEC, 2002, p. 227). 

Tratado reconhecimento da Biologia como um fazer humano e histórico, 

resultado da junção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, 

religiosos e tecnológicos. Esses aspectos de ordem político-social estão, 

também, em sintonia com as diretrizes curriculares propostas pela UPE 

(UPE, Relatório final do GT Habilidades e Competências, 1998, item b). 

 

3.3.3 – Sugestões propo stas pela ANFOPE, para discussão no debate 
sobre a Reforma Curr icular do Curso de Biolog ia:  

As sugestões proposta pela Associação Nacional pela Formação de 

Professores da Educação (ANFOPE) para o Curso de Biologia, merece 

também, um destaque da nossa parte, por ser um projeto ousado e atual, 

trazendo inovações para o referido curso e que, igualmente, em relação ao 

modelo exposto anterior, merece nossa análise. Antes, porem, é interessante 

conhecermos um pouco da história dessa entidade representativa do setor 

educacional e que muito tem se sobressaído nas questões pertinentes à 

educação no Brasil. 

A ANFOPE é uma entidade com pouco mais de dez anos de existência e 

direciona a sua discussão sobre educação e reformulação dos cursos de 

formação. Esse movimento teve inicio na cidade de Campinas-SP, quando, em 

1978, se realizou o I Seminário de Educação Brasileira e se discutia a questão 

da democratização da sociedade brasileira, além da luta contra o regime militar 

autoritário. 
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Em 1980, durante a I Conferência Brasileira de Educação, surgiu o 

Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, com sede em Goiânia, estado de 

Goiás, objetivando mobilizar professores e alunos em torno da questão da 

reforma dos cursos de pedagogia. Naquele momento, o Comitê apontava a 

necessidade de ampliação do debate também em outras licenciaturas. A 

mobilização dos educadores em nível nacional foi acompanhada pelo MEC, 

através da Secretaria do Ensino Superior, até 1983, quando, então, o comitê 

transformou-se em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação dos Educadores – CONARCFE, da qual originou-se a ANFOPE, em 

1990, hoje com atividade em 25 estados brasileiros e cerca de 1000 

associados. 

O trabalho da Comissão Nacional teve o distanciamento do MEC por 

não oferecer condições de trabalho satisfatórias para o crescimento do seu 

trabalho em relação às entidades do governo. Daí, o surgimento de Seminários 

Nacionais foi uma forma de dar uma resposta política do movimento, 

culminando com a criação da ANFOPE, com a discussão de temas 

importantes, como o Plano Nacional de Educação, Diretrizes para os Cursos de 

Formação de Professores, Institutos Superiores de Educação, Curso Normal 

Superior, entre outros. 

A ANFOPE também desenvolveu trabalhos conjuntos com a ANPEd e a 

ANPAE, como o Fórum de Diretores de Faculdades/Centros de Educação das 

Universidades Públicas Brasileiras, Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, Elaboração do Plano Nacional de Educação e a discussão com o MEC 
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sobre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação Inicial para 

Professores para a Educação Básica. Dentro do contexto da educação, 

podemos citar a visão da ANFOPE sobre alguns tópicos discutidos (ANFOPE. 

Documento final do X Encontro Nacional. Brasília, 2002). 

A formação do educador é examinada de forma contextualizada por 

entendê-la inserida na crise educacional brasileira, constituindo uma 

problemática de caráter político, econômico e social e o conceito de Base 

Comum Nacional única para todos os cursos de formação do profissional da 

educação. Entretanto, cada instituição, ao aplicá-la, deverá respeitar as 

especificidades das várias instâncias formadoras, como curso normal, 

pedagogia ou outras licenciaturas. A avaliação permanente dos cursos de 

formação dos profissionais da educação, sendo considerada como parte 

integrante das atividades curriculares, deve ser de responsabilidade coletiva, 

dentro do projeto político-pedagógico de cada curso. O acompanhamento das 

experiências, analisando-as dentro dos princípios da base comum nacional, 

além dos princípios do movimento, que é o de garantir, em cada espaço 

concreto de formação, os princípios da base comum nacional, zelando pela 

qualidade da formação do educador. Finalmente, deve-se dar ênfase à 

valorização e profissionalização do magistério.  

Quanto à questão da Formação Curricular, a ANFOPE tem a seguinte 

posição: repensar a organização curricular e institucional dos cursos de 

formação, reafirmar a base comum nacional nos cursos de formação dos 

profissionais da educação, assim como as diretrizes da pedagogia, são parte 
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indissolúvel e devem ser articuladas às diretrizes curriculares de todos os 

cursos de formação de profissionais da educação. As diretrizes curriculares 

não devem ser elemento de contenção para as IES e devem explicitar as áreas 

de formação. Por fim, não pode haver o enxugamento das disciplinas teóricas, 

dos currículos atuais dos cursos de graduação, que devem ter uma formação 

voltada para a vida humana. 

 

3.4 – Modelo Curr icular do Curso de Licenciatura em Biolog ia da UPE, 
comparado ao do MEC e às sugestões feitas pela ANFOPE. 

Tentando-se dar uma melhor compreensão das diversas propostas de 

reforma curricular até então conhecidas, faremos uma análise  comparativa das 

propostas curriculares apresentadas pelo MEC, (BRASIL, MEC, 2002) da 

ANFOPE (ANFOPE. Documento Final, X Encontro Nacional, Brasília, 2002 ) e  

da proposta discutida e apresentada pela UPE (UPE. Relatório Final do Grupo 

de Trabalho, Recife, 1998).  

A princípio, observam-se, claramente, variáveis comuns presentes nos 

três modelos analisados, como, por exemplo, a construção de um perfil de 

aluno voltado para a afirmação das questões sociais, a formação da cidadania 

e a interação do homem com o meio ambiente. Analisaremos, a seguir, a 

proposta da ANFOPE. 
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Propo sta de Reforma Curr icular na visão e no entendimento da ANFOPE 

De acordo com a ANFOPE (Documento Final. Brasília, 2002), a reforma 

curricular proposta mostra, também, um modelo de currículo com as seguintes 

abrangências. 

 

a) A formação do aluno deve ser contextualizada com a realidade po lítico-

social brasileira na área da educação: 

Dentre as questões sociais brasileiras mais importantes, a educação 

vem sendo discutida e debatida dentro das universidades e fora delas, em 

razão do sucateamento do ensino no país, fenômeno provocado pelas diversas 

mudanças ocorridas no nosso sistema político. Assim, tanto as escolas 

públicas quanto as privadas não podem conduzir o processo de formação do 

individuo sem inseri-lo na sua realidade social. A adoção de medidas, 

programas e estratégias que permitam a inclusão na educação dos segmentos 

sociais menos favorecidos  e penalizados pelo modelo político, é uma resposta 

concreta do estado. Vejamos, como exemplo, programas governamentais, 

como o combate ao trabalho infantil, o fome zero, a merenda escolar, entre 

outros, que são todos ações governamentais direcionadas para a realidade 

político-social atualmente existente. Dessa forma, não se pode dissociar o 

ensino dessa mesma realidade. 
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b) O modelo deve ter uma base comum para todo s os cursos, permitindo 

uma visão mais ampla do conhecimento: 

Essa base comum representa um nível de conhecimento comum para 

todos os cursos, o que ocorria com a matriz curricular antiga da FFPNM. Na 

nossa visão analítica, a base comum não especializa o indivíduo e o conduz a 

um conhecimento comum em relação a outros cursos oferecidos pela unidade 

de ensino. 

c) O process o de avaliação deve ser permanente, de forma contínua, e o 

acompanhamento das experiências pelo aluno deve ser uma atividade 

constante: 

O processo de avaliação permanente e contínua do aluno, deve ser bem 

trabalhado junto ao mesmo; entretanto quando isto não ocorre, pode haver um 

desgaste emocional como uma reação natural. Pois, o aluno passa a ter as 

suas ações pedagógicas avaliadas dentro e fora da sala de aula, de forma 

constante. Se isto também ocorre com outras disciplinas, ele poderá chegar a 

um desgaste psicológico mais sério. O mais importante neste processo é a 

condução da avaliação, assim como dos seus parâmetros.   

d) A formação do aluno deve ser voltada para a vida humana: 

Este fator é de fundamental importância na preservação e interação do 

homem com o meio ambiente e não existe uma contra-argumentação sobre 

isto, em razão de a própria condição da sobrevivência humana no planeta estar 
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ligada diretamente à preservação ecológica das reservas naturais. Essa 

proposta também é  mais compatível  com a  proposta apresentada pelo MEC. 

Quanto ao modelo curr icular construído p ela UPE, segundo o 

relatório do grupo de trabalho, ele contém elementos inovadores e essenciais 

em relação ao desenvolvimento da sociedade, tanto em nível regional como 

nacional e mostra, ainda, o progresso e a evolução tecnológica atingida por 

esta instituição de ensino, levando-se em conta a sua historicidade e as 

características do seu material humano. Em relação a essa mudança na UPE, 

citamos a observação abaixo, extraída do texto do relatório do grupo de 

trabalho: 

A concepção que norteou o Fórum de Revitalização naquele 
momento possuiu como propósito mais amplo prover 
embasamento teórico àquelas questões que não ficaram bem 
esclarecidas sobre a percepção docente do que seria essa 
Identidade  Institucional, através das funções da universidade, 
bem como elucidar questões relacionadas ao processo de 
planejamento educacional, levando-se em conta as grandes 
transformações estabelecidas nos dias atuais, através da 
recomposição econômica no mundo, pela decorrente re-
configuração dos Estados Nacionais, aceleradas ainda pelo 
advento da utilização disseminada e desenfreada do uso das 
novas tecnologias da informática, ocasionando mudanças 
profundas e requerendo dos Sistemas de Ensino uma nova 
postura e um redimensionamento de natureza e de prática 
(UPE, 1998, p. 13). 

 

Mostramos, a seguir, quadros sintetizados desses modelos propostos, 

quando fazemos uma análise paralela de cada um deles. Analisaremos os 

componentes Construção do Perfil do Aluno, suas Habilidades e suas 

Competências. No decorrer do processo de análise, verificamos alguns 

parâmetros comuns entre os três modelos. 
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MODELOS CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
BIOLOGIA: UPE, MEC e sugestões da ANFOPE. 

 

Quadro 01 – Proposta da UPE, quanto à construção do Perfil do aluno, suas 
habilidades e competências: 

INSTITUIÇÃO PERFIL DO ALUNO HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

 
UPE 

Cidadão ético, crítico- 
reflexivo, investigador nas 
diversas áreas do 
conhecimento; possuir 
compreensão e saber usar  
da cidadania, criatividade e 
capacidade de readaptação; 
ter envolvimento 
multidisciplinar. 

Discussão e difusão de idéias e 
técnicas no ensino da biologia, 
objetivando soluções de saúde 
e educação; ter integração 
social com grupos 
ocupacionais; possuir formação 
teórica interdisciplinar; assumir 
posicionamento crítico sobre 
questões sociais. 

 

Percebe-se uma proposta voltada para a formação de uma cidadania 

crítico-reflexiva e investigativa, em diversas áreas do conhecimento. O objetivo  

é preparar o aluno e torná-lo apto para enfrentar a realidade social brasileira. A  

sua formação acadêmica deverá ser voltada, também, para a realidade da sua 

região. Ele deverá ser criativo e capaz de interagir socialmente com outros 

grupos. Fazemos restrições quanto à questão investigativa em todas as áreas 

do conhecimento, o que torna o modelo inconcebível em razão da sua 

amplitude de especializações. Na verdade, a proposta de modelo deveria 

oferecer ao formando uma gama de informações que abrangessem outras 

áreas do conhecimento e não especializações propriamente ditas. Quanto a 

soluções voltadas para as questões de saúde e educação, o mesmo teria que 

interagir com os organismos públicos responsáveis por essas ações. Esse 

modelo está mais próximo das sugestões propostas pela ANFOPE. 
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Quadro 02 – Proposta do MEC quanto à construção do Perfil do aluno, suas 
habilidades e competências: 

INSTITUIÇÃO PERFIL DO ALUNO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

MEC Capacitar o aluno para 
julgar as intervenções 
humanas no meio 
ambiente; promover     
o equilíbrio dinâmico da 
vida e a interação com 
a natureza e os seres 
vivos. O aluno deve 
desenvolver a sua 
capacidade de 
raciocínio e de saber 
usar a ciência como 
meio de interpretação e 
intervenção. 

Ter a capacidade de  descrever os 
processos e as características do 
ambiente ou de seres vivos; 
apresentar suposições e hipóteses 
sobre os fenômenos biológicos 
estudados; apresentar, de maneira 
organizada, o conhecimento 
biológico  apreendido, através de 
diversas formas, como textos, 
desenhos, esquemas, etc. Saber 
investigar e  compreender os  
fenômenos, fatos e processos em 
Biologia; o estabelecimento de 
relações entre parte e todo de um 
fenômeno ou processo biológico; 
selecionar e utilizar métodos 
científicos adequados na resolução e 
compreensão dos problemas;   saber 
contextualizar, sócio-culturalmente, o 
reconhecimento da Biologia como 
um fazer humano e histórico, 
resultado da junção de fatores 
sociais, políticos, econômicos, 
culturais, religiosos e tecnológicos. 

 

A proposta objetiva ao aluno se capacitar para poder avaliar as ações do 

homem e o seu equilíbrio com a natureza, ou seja, capacitar o formando para 

tentar solucionar as questões ambientais, bem como promover as ações de 

interação do homem com outros seres vivos e com a natureza. Deve ter, ainda, 

a capacidade de interpretar os fenômenos biológicos e difundi-los à sociedade. 

Finalmente, deve estar apto a desenvolver suas atividades de educador nas 

diversas áreas do conhecimento da Biologia, em todo o território nacional, bem 

como usar os seus conhecimentos na descrição dos processos ambientais, 
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propondo hipóteses e suposições voltadas para o meio biológico. Esse modelo 

difere da proposta da UPE. 

 

Quadro 03 – Sugestões feitas pela ANFOPE, quanto à construção do Perfil do 
aluno, suas habilidades e competências: 

INSTITUIÇÃO PERFIL DO ALUNO HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

 
ANFOPE 

A formação do aluno deve ser 
contextualizada com a realidade 
político-social  brasileira, na área da 
educação; o estudo deve permitir 
uma visão mais ampla e linear do 
conhecimento; o processo de 
avaliação deve ser permanente, de 
forma contínua, e o 
acompanhamento das experiências 
pelo aluno deve ser uma atividade 
constante; a formação do aluno 
deve ser voltada para a vida 
humana, fator de fundamental 
importância na preservação e 
interação desta, com o meio 
ambiente; o acompanhamento das 
experiências deve ser analisado 
dentro dos princípios da base 
comum nacional, dentro dos 
princípios do movimento, que é o de 
garantir, em cada espaço concreto 
de formação, os princípios da base 
comum nacional, zelando pela 
qualidade da formação do educador. 
 

A formação deve ser voltada 
para a vida humana, com a 
docência como base de 
formação profissional e o  
trabalho pedagógico como 
foco formativo; ter uma 
sólida formação teórica em 
todas as atividades 
curriculares; criação de 
experiências curriculares 
que permitam o contato dos 
alunos com   a realidade da 
escola básica e a 
incorporação da pesquisa 
como principio de formação; 
possibilidade de vivência, 
pelos alunos, das formas de 
gestão democrática, 
destacando o compromisso 
social e político da docência;  
permitir uma reflexão sobre 
a formação do professor e 
suas condições de trabalho. 

 

O objetivo principal da proposta é sintonizar o aluno com a realidade 

brasileira, nos seus diversos aspectos da política e da sociedade. A sua 

formação está mais voltada para a vida humana e a interação do homem com a 

natureza. O formando deverá estar apto a exercer o seu papel de educador no 

âmbito do ensino da Biologia, em todo o território nacional. O processo de 
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avaliação deve ser contínuo, permanente e com o acompanhamento das 

atividades do aluno. A docência deve ser a base da formação profissional, 

tendo as  suas ações de caráter pedagógico como o foco da sua  formação, 

assim como ser a base teórica em todas as atividades curriculares. Essa 

proposta tende a aproximar-se mais do modelo da UPE. 

Os modelos apresentados possuem um objetivo final comum, qual seja, 

a preparação do aluno para as questões sociais, a formação da sua cidadania, 

bem como a interação do homem com a natureza. Entretanto, apesar de eles 

mostrarem essa formação, essa preparação do aluno em relação ao mercado 

de trabalho e ao seu campo profissional, eles diferem em determinados pontos, 

porém não conflitantes, como podemos verificar, a seguir: na questão da 

construção do perfil do aluno, a primeira proposta, a da UPE, tende a preparar 

o aluno para a ética, a criticidade, a reflexão e a investigação científica. A 

segunda proposta, a do MEC, está voltada para a capacitação do aluno nas 

intervenções do homem com o meio ambiente e a sua interação com o mesmo. 

Já as sugestões da ANFOPE, mostram a necessidade da formação do aluno 

para a realidade política e social, assim como a necessidade de dotá-lo de uma 

visão mais ampla do conhecimento. Percebe-se, dessa forma, as variáveis 

presentes nos modelos discutidos, mas com um perfil final aproximado da 

realidade vigente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentados pelo 

MEC, através da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, para o ensino 

de Biologia, capacita o aluno para julgar as intervenções do homem no meio 

ambiente, assim como o aproveitamento dos recursos naturais. Uma idéia 

central a ser desenvolvida no campo da Biologia é a do equilíbrio dinâmico da 
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vida, com as permanentes interações entre os seres vivos e os demais 

elementos da natureza. 

Finalmente, a proposta de reforma curricular discutida e construída com 

o consenso de todos os segmentos da UPE estabelece como critério de 

concepção a formação de um cidadão crítico e reflexivo, com a compreensão 

do seu papel intelectual, político, social e cultural, na sociedade; ter a 

capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e readaptar-se às 

mudanças dentro do processo pedagógico; e, por fim, ter a capacidade 

profissional de elaborar projetos de pesquisa. 

 

3.5 – Encaminhamentos dados pela UPE quanto ao Edital nº 04/97, da 
SESU/MEC 

A UPE, cumprindo as determinações impostas pelo MEC, através do seu 

Edital nº 04/97, estabeleceu critérios e procedimentos administrativos, 

objetivando promover um amplo debate no meio universitário, como forma de 

se discutir as diversas alternativas de mudança curricular para as suas 

unidades de ensino. Dentro desse princípio, instituiu, em 28/08/97, através da 

sua Pró-Reitoria de Graduação, um Grupo de Trabalho destinado a estabelecer 

contato com as suas UES, buscando a agregação de professores e alunos na 

discussão sobre a reforma curricular. 

Paralelamente a esse trabalho, pretendia a UPE discutir com os seus 

diversos segmentos um programa de desenvolvimento e reformulação dentro 
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da instituição, denominado de Projeto de Revitalização do Ensino de 

Graduação – Sub Projeto Licenciaturas da UPE. 

Foi, então, no bojo desse debate que o seu corpo docente tomou 

conhecimento do documento orientador do MEC buscando encontrar uma linha 

norteadora consensual na reformulação curricular. Como ponto de partida, 

foram realizados encontros em Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, 

com exposição de propostas, sugestões e críticas, tudo isso dentro do 

encaminhamento das ações da UPE. Segundo o relatório apresentado pelo 

grupo de trabalho, a mesa diretora contextualizou os trabalhos, dissertando, 

inicialmente, sobre a nova ordem econômica mundial, assim como o 

delineamento do processo, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, quando a mesma traz uma proposta de uma 

nova realidade para o ensino superior. 

Foi sugerida, então, uma reflexão sobre a Base Comum Nacional 

proposta ANFOPE, além de outros documentos que subsidiassem uma 

contraposição à convocação feita pelo Edital nº 04/97. Nesse documento, as 

Unidades de Ensino Superior são convocadas a apresentarem propostas 

voltadas para as novas diretrizes curriculares dos seus cursos superiores.  

No decorrer dos encontros, foram  estabelecidas algumas estratégias de 

trabalho, tais, como:  
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– reunião de grupos de trabalho por área de conhecimento, para 

construção do perfil de cada licenciatura, com suas respectivas 

habilidades e competências; 

– leitura e análise crítica do documento, por área, buscando-se 

uma reflexão sobre a organização curricular; 

– construção da proposta curricular de cada área, tendo como base 

a discussão de cada unidade de ensino e, posteriormente, a 

apresentação do relato de cada GT, por área. 

A partir de então, os trabalhos de discussão, reformulação e implantação 

dessas novas ações, passaram a ser feitos pelas próprias unidades, quando, 

então, foi possível se verificar uma certa irregularidade na continuidade e 

concretização dessas ações, o que foi ressaltado por alguns dos sujeitos 

entrevistados na presente pesquisa. Entretanto, apesar dessas variantes, no 

momento atual todas as UES já estão trabalhando na implantação dos seus 

novos currículos. 

De todo esse trabalho, pode-se concluir que nenhuma decisão 

institucional deve ser feita de cima para baixo, mas, sim, com a presença do 

debate, ouvindo os segmentos envolvidos, suas criticas e sugestões para, 

então, se chegar a um resultado positivo, com o apoio e o consenso da maioria 

que o construiu. 

A seguir, veremos a concepção dos professores do Curso de 

Licenciatura em Biologia da FFPNM, relativa à reforma curricular.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 4 – A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O  
PROCESSO DE REFORMA CURRICULAR DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA DA 
FFPNM/UPE. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Neste capítulo, analisa-se as concepções e as percepções dos 

professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Faculdade de 

Formação de Professores de Nazaré da Mata – FFPNM/UPE, sobre a proposta 

de uma reestruturação da matriz curricular do referido curso, em razão da 

reforma curricular imposta pelo MEC, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394/96, dentro do contexto da discussão nacional e com o 

envolvimento de universidades, da ANFOPE, além de órgãos governamentais, 

como o MEC. 

O desenvolvimento dos trabalhos foi efetuado dentro de estratégias 

programadas, tendo como suporte um modelo de entrevista semi-estruturada, 

adotando-se, ainda, uma metodologia de natureza qualitativa, de base 

dialética. Após a análise do material coletado e, até mesmo, no decorrer das 

entrevistas, percebeu-se, de forma clara e evidente, que a maioria dos 

professores não tinha conhecimento do debate nacional sobre reforma 

curricular. A análise dos resultados nos mostrou, também, a ausência de uma 

participação mais efetiva do corpo docente da FFPNM, além de um maior  

comprometimento do mesmo com o debate proposto. No roteiro elaborado para 
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as entrevistas foram colocadas questões abrangentes, porém direcionadas  

para o nosso problema central. 

  

4.1 – A reforma curr icular na visão do s professores 

A análise do material coletado nos mostra um quadro em que se 

apresentam fatores e informações diversificadas, talvez em razão das 

respostas sintetizadas, um pouco evasivas e, às vezes, desviadas do foco 

central da questão, apesar das diversas tentativas de re-direcionamento do 

entrevistador. Do universo dos professores entrevistados, um pequeno número 

mostrou-se identificado, parcialmente, com o processo de reforma curricular, 

sendo que, para a maioria, a temática era algo novo ou desconhecido. 

Entretanto, todos se mostraram interessados em reconhecer a sua importância 

para a universidade. Outros entrevistados levantaram questões que, em razão 

da sua freqüência nas respostas e opiniões emitidas pelos mesmos, porém 

desviadas do tema central da pesquisa, passaram a figurar como novos 

elementos de informações dentro do contexto.  

De todos os entrevistados, apenas um levantou a necessidade da 

implantação da dedicação exclusiva, objetivando dar ao professor um maior 

espaço de tempo nas ações com a educação e a sua participação nas 

pesquisas e na extensão universitária. 

Dessa forma, destacamos, em inúmeras vezes, que as respostas 

colocadas pelos entrevistados tiveram maior freqüência e, de acordo com a sua 
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importância na entrevista, tiveram um valor atribuído, denominado de 

freqüência ponderada. Assim, dentro desse procedimento, passamos a 

trabalhar analiticamente. Entretanto, de acordo com o roteiro das entrevistas, 

algumas respostas tiveram maior freqüência e foram mais debatidas pelos 

entrevistados. Em razão desse fato, passamos a dar maior ênfase às mesmas, 

durante o processo de análise. Foram elas: 

Respostas de maior freqüência levantadas pelos entrevistados: 

� Conhecimento do tema abordado; 

� Importância da reforma curricular; 

� Participação do corpo docente no debate; 

� Participação na construção do perfil do aluno; 

� Inclusão de disciplinas pedagógicas no currículo; 

� Inclusão de disciplinas de caráter local e regional; 

� Percepção de mudanças no ensino. 

Analisaremos, a seguir, cada uma das respostas mais destacadas pelos 

entrevistados. 

a) Conhecimento do Tema Abordado: 

Durante a realização das entrevistas, percebeu-se que não havia um 

conhecimento prévio do processo em discussão, nem uma valorização maior 

do corpo docente sobre a importância da reforma curricular para as 

universidades brasileiras. Daí porque, de  todos os entrevistados, apenas um 



  

 

91 
 

 
declarou conhecer bem o debate nacional acontecido sobre a reforma, 

afirmando:  

“Tenho conhecimento de que a formação de professores teve suas 

estruturas reorganizadas em níveis, no tocante à verticalização e 

ampliada mais carga horária na parte correspondente à formação 

didático-metodológica”.  

Os demais entrevistados disseram conhecer apenas parte do processo e 

de forma bem restrita, tendo inclusive um dos entrevistados, declarado: 

“Não. Eu, para falar a verdade, não conheço profundamente. Sei 

algumas “pinceladas”, mas, também, é uma coisa que prefiro não 

falar sobre o assunto”.  

Percebe-se, numa reação como esta, um certo receio de se pronunciar 

sobre o assunto, ou, talvez, uma maneira mais discreta, ou uma  forma de não 

assumir uma postura direta com as ações dentro da universidade, ou, 

finalmente, revelar o total desconhecimento do tema. 

Outro entrevistado afirma ter conhecimento do processo de reforma  

curricular apenas para o curso de matemática, do qual participou por ser esta a 

sua área de atuação. Sabe-se que na matriz curricular antiga havia uma base 

comum para os dois cursos (Habilitação em Matemática e Biologia) e que 

disciplinas como a física e a matemática faziam parte do currículo, razão pela 

qual ele afirma que a sua participação foi maior na discussão referente ao 

Curso de Matemática: 
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“Muito pouco; participei mais da reforma do currículo do Curso de 

Matemática”.  

Um outro entrevistado foi mais enfático em afirmar que a sua 

participação no debate se dava, apenas, quando ele era convocado, ou seja, 

não havia um interesse pessoal em conhecer o processo. Ele  declarou: 

“Não. Só vim conhecer esses parâmetros, esses princípios, a partir 

do momento em que era convocado para as reuniões, aqui, na 

própria faculdade ou na reitoria”. 

A questão levantada é que, para esse nível de entendimento, as razões  

seriam a possível ausência de uma divulgação mais ampla no seio da 

universidade ou, quem sabe, a necessidade de surgimento de um processo de 

catalisação de esforços no sentido da interação maior do seu corpo docente 

para as grandes discussões levantadas no meio acadêmico. 

 

b) Importância da Reforma Curr icular: 

Na questão referente à importância da reforma curricular, a totalidade 

dos entrevistados foi unânime em afirmar da sua importância como um fator 

relevante para a melhoria e reformulação do ensino universitário. Entretanto, 

como se explica algo ser importante para o indivíduo se ele desconhece o seu 

conteúdo e exime-se de se pronunciar sobre o fato? Apresentamos algumas 
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respostas sobre isto. Um dos entrevistados destaca reconhecer a importância 

do evento, o que já é um posto positivo, e ressaltou: 

“Venho acompanhando esse assunto muito pouco. Não posso opinar 

muito e sei que é importante para quem trabalha com formação de 

educadores. Não estou muito a par, mas sei que é de extrema 

importância para a UPE e para o Brasil”. 

Como vimos, o evento (a reforma) é considerado importante para o 

entrevistado, apesar de ele não querer ou não conseguir emitir a sua  própria 

opinião a respeito do assunto.  

Outro entrevistado declarou: 

“A reforma curricular para os cursos universitários apresenta uma 

tendência comum: a objetividade nas disciplinas. Este, acredito eu, 

ser um ponto relevante e positivo, na medida em que é evitada a 

superposição de conteúdos e é um fato muito criticado nos cursos 

universitários de um modo geral”.  

De fato, a objetividade nas disciplinas e a superposição de conteúdos 

mostram, claramente, as discrepâncias existentes dentro do currículo. Apesar 

do desconhecimento de causa da grande maioria, a aceitação do processo de 

mudança curricular foi uma questão patente e consensual entre todos os 

entrevistados, o que prova a existência de  um processo evolutivo na visão e  

na concepção do corpo docente sobre a nova UPE.  
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Outro sujeito afirmou: 

“Eu avalio de forma bastante positiva. Acho que é viável; acho que é 

importante”. 

Reafirmamos o que foi dito anteriormente sobre a questão do fato ser 

considerado importante para o professor, muito embora ele mesmo 

desconheça os principais fundamentos dessa reforma. Do ponto de vista 

analítico, isto nos parece incoerente. 

 

c) Participação do Corpo Docente no Debate: 

A participação do corpo docente da FFPNM no debate sobre a reforma 

foi considerada bastante restrita em razão dos fatores já comentados 

anteriormente, como, por exemplo, o provável isolamento ou o individualismo 

do professor dentro da sua própria instituição de ensino. A solução para esse 

caso seria, talvez, um trabalho maior de interação entre os sujeitos envolvidos. 

A análise do material nos mostra uma participação mínima. Entretanto, os 

indivíduos que foram entrevistados nos deram respostas bem claras e 

significativas para  reafirmar a colocação feita acima.  

Vejamos esta resposta de um  entrevistado: 

“Eu diria que a minha participação tem sido restrita ao âmbito da 

UPE. Alguns debates ou discussões foram promovidos pela 

universidade e eu tenho participado, na medida do possível”. 
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Outro entrevistado declarou: 

“No âmbito da UPE, a discussão sobre os novos currículos para 

formação de professores é aberta, embora que uma maioria dos 

docentes não se envolve”. 

Um outro afirmou a sua participação parcial no processo: 

“Com relação à reforma curricular, especificamente na FFPNM, eu 

tenho participado. Na verdade, tenho mais escutado pessoas que 

participaram. Participei mais do meio para o final dos debates. 

Gostaria que o envolvimento dos professores fosse maior”. 

Isto confirma nossa colocação anterior e nos mostra, mais ainda, que 

alguns dos entrevistados, além de ressaltarem a necessidade da participação 

no debate e da importância do processo nas mudanças dentro da universidade, 

tiveram a sua participação de forma parcial, apenas como ouvinte, sem 

levantar questionamentos. Todavia, a participação do corpo discente no debate 

sobre  a reforma curricular foi também uma questão levantada por dois dos 

entrevistados. 

Sobre isto, um deles falou: 

“Estou sentindo falta de uma discussão mais ampla, bem como a 

integração de todos os professores da faculdade, envolvendo mais o 

aluno na discussão”.   

E completou, ainda: 
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“O aluno está um pouco ausente dessa discussão, não sei se pelo 

fato de não ter sido convidado, ou não interessado, mas, eu acho 

que o aluno deve dar a sua contribuição, do que ele acha bom ou 

ruim”. 

Um outro entrevistado declarou:  

“Essa discussão ampla,  não foi compartilhada por todos”.  

Não temos como afirmar o desinteresse do aluno sobre essa temática. O 

que se supõe é que os fatores influentes para esse caso foram os mesmos que 

atingiram o corpo docente (falta de informação, divulgação e motivação).  

Um entrevistado declarou: 

“A discussão na UPE é aberta, embora a maioria dos docentes não 

se envolve”. 

. Outro levantou a questão da interrupção periódica dos debates e a falta 

de continuidade dos mesmos. Assim, afirmou: 

“Essa discussão tem sido feita de modo interrupto, o que não é bom 

e com alguns professores ausentes”. 

Outro ponto levantado para justificar a não participação nos debates foi a 

localização geográfica na unidade de ensino, bem como a ausência de tempo 

integral e dedicação exclusiva do professor, dentro da unidade. Sobre isto, um 

entrevistado declarou: 
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“No âmbito da UPE, a LDB e os PCNs têm sido questionados não 

apenas sobre sua legislação, e sim, ao ajuste às concepções dos 

docentes, bem como da dedicação dos mesmos. A concepção 

curricular atual requer uma integração macro, enquanto que se 

trabalha de forma compartimentada, o que é um obstáculo”. 

 Sobre o mesmo tema, um informante afirmou: 

“Em razão da situação geográfica das unidades da UPE, a 

discussão tem sido feita de forma pontual e que deveria ser de forma 

integral”. 

Um outro entrevistado destacou a questão da falta de continuidade das 

discussões e expôs a falta de disponibilidade de tempo do professor para as 

questões acadêmicas. Assim afirmou: 

“Não há continuidade nas discussões. Falta ao professor maior 

disponibilidade de tempo ou dedicação exclusiva”. 

Outro entrevistado foi mais enfático em registrar a sua opinião sobre a 

reforma curricular, já expressando o sentimento do aluno em relação à 

qualidade do ensino na unidade: 

“Eu quero dizer que o ensino, hoje, em especial aqui na faculdade, 

tem uma perspectiva muito boa”. 

 E adianta:  



  

 

98 
 

 
“Os próprios alunos é que vão sair falando da diferença, com um 

ensino mais avançado”. 

 Outro declarou: 

“A gente percebe mudanças nos novos cursos. As atitudes dos 

novos professores são diferentes”. 

 

d) Participação na Construção do Perfil do Aluno: 

Na questão referente ao processo de construção do perfil do aluno do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, não houve mudanças no 

comportamento dos entrevistados e as suas respostas foram delineadas no 

mesmo padrão das demais anteriores.  

Um entrevistado declarou: 

“O perfil do aluno hoje é outro. Existe a dedicação e o interesse em 

participar de pesquisas. Foi muito bom para a Faculdade”. 

 Um outro afirmou: 

“A reforma curricular apresenta tendências para mudanças, como a 

objetividade nas disciplinas, tornando-se um ponto relevante e 

evitando-se a superposição dos conteúdos, que é alvo de críticas. 

Outro fato positivo é a “quase” eliminação dos pré-requisitos”. 
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 E concluiu, dizendo: 

“As atuais licenciaturas em ciências têm mostrado uma qualidade 

bem diferente das antigas. A grande distinção se deve à maior 

liberdade de se identificar um professor e não um biólogo”. 

 Outro professor afirmou a necessidade de mudanças: 

“As mudanças na LDB trazem possibilidade de abertura dentro do 

currículo, de espaços para algumas atividades, tais, como, culturais. 

Não se pode pensar num curso universitário apenas com disciplinas 

específicas. Tem que se abrir o horizonte do aluno para outros 

conhecimentos”. 

 Um outro questionou a atual situação das disciplinas eletivas, as quais, 

por disposição do currículo, são impostas ao aluno, como eletivas. Assim, ele 

falou:  

“Com relação ao perfil do próprio licenciando, enquanto formando, 

de forma geral podemos dizer que, devido à liberdade que existe, na 

atualidade, com relação à escolha das disciplinas eletivas, uma vez 

que temos tido dificuldade de que as eletivas – não sei bem se 

poderíamos chamar de eletivas –, uma vez que algumas quase são 

obrigatórias, por imposição”. 

 Outro se mostrou mais conhecedor do processo e declarou ter 

participado do debate: 
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“… tenho. Isso, aí, eu participei e, na verdade, esse perfil já vem 

sendo traçado, desde 1998, nas reuniões específicas”. 

Um outro entrevistado foi muito incisivo na sua resposta e disse não ter 

participado da construção do modelo. 

Outro afirmou ter conhecimento apenas parcial do processo: 

 “(…) Os princípios, propriamente ditos, não! Mas, o perfil para os 

futuros professores, eu acredito que sim”. 

 Outro entrevistado sugere o exercício das práticas e um programa de 

treinamento para o aluno. E declarou:  

“Maior objetividade no curso, através de disciplinas técnicas; maior 

oportunidade de práticas no exercício da profissão; e maior 

treinamento por parte do aluno”. 

Todas essas respostas e reações comportamentais dos entrevistados 

reafirmam, portanto, a nossa colocação a respeito do que já foi dito 

anteriormente. 

 

e) Inclusão de Disc iplinas Pedagóg icas no Curr ículo: 

Esta temática, mesmo fora das questões pré-elaboradas pela pesquisa, 

e desviadas do foco das entrevistas, foram aproveitas em virtude  da sua 

freqüência nas respostas dos entrevistados e, também, por terem sido 
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colocadas como um elemento inovador e ideal dentro do processo da reforma 

curricular. Daí, o seu aproveitamento.  

Um entrevistado falou: 

“No novo currículo, o perfil do aluno vai melhorar, uma vez que 

foram priorizadas disciplinas e conteúdos mais objetivos para o 

curso. Não esquecer a prática pedagógica, nem a monografia”.  

Outro levantou a questão da escolha, pelo aluno, das disciplinas eletivas 

e a sua influencia na qualidade do ensino. Assim, ele falou: 

“As disciplinas eletivas são praticamente obrigatórias e o novo 

currículo vai possibilitar ao aluno uma melhor formação em termos 

de qualidade”. 

 Outro professor sugere o “aumento da parte didático-metodológica“, 

enquanto outro entrevistado  “acha importante priorizar a prática pedagógica”. 

Um dos entrevistados sugere a participação de professores da área 

pedagógica no apoio profissional de outros professores com formação na área 

técnica. E declara: 

“a assistência de um colega professor da disciplina em questão 

(prática pedagógica) para os professores de formação tecnicista”.  

Outro professor destacou ter colocado no debate “a questão da prática 

de ensino”.  
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Como vimos, a questão das disciplinas pedagógicas passou a figurar 

como um elemento novo na construção da reforma curricular, sendo, inclusive, 

sugerida a sua inclusão nos treinamentos e capacitações dos professores mais 

resistentes a mudanças. Percebe-se, com essa questão levantada, a 

necessidade de se refletir o papel do professor, seus saberes específicos e 

pedagógicos na sua formação profissional, buscando-se definir sua verdadeira  

identidade. 

 

f) Inclusão, no Curr ículo, de Disc iplinas de Caráter Local ou Regional : 

A exemplo do tópico anterior, alguns dos professores entrevistados 

manifestaram, também, a recomendação da inclusão, no currículo, de 

disciplinas de caráter cultural local e regional, como forma de preservação da 

cultura e dos costumes regionais. Isso se deve à diversidade cultural existente 

na área de atuação da FFPNM, que está inserida na Mata Norte de 

Pernambuco, bastante rica em folguedos folclóricos, tais, como o maracatu 

rural, a ciranda-de-roda, o bumba-meu-boi, além da sua historicidade estar 

associada ao domínio holandês. Toda essa riqueza cultural e social pode ser 

juntada ao imenso artesanato local e regional e às questões sociais ligadas ao 

ciclo da cana-de-açúcar, destacadas pelo historiador e escritor Gilberto Freire, 

e que mostram essa realidade antropológica vivida nas usinas de açúcar e nos 

engenhos de Pernambuco. Sobre isto, um entrevistado se manifestou: 
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“A reforma deve ser abrangente, mesmo que algumas disciplinas 

sejam de caráter regional, pela sua importância, pela sua cultura, 

como no nosso caso, a Zona da Mata norte.” 

 Outro afirmou: 

“O professor sabe, agora, que não pode simplesmente chegar na 

sala de aula e dar o que o livro texto simplesmente manda. Tem que 

fazer inserções para trazer o aluno para a situação de sua realidade 

local”. 

A resposta nos mostra a percepção do entrevistado, na contextualização 

do ensino com a realidade do aluno.  

Um outro professor declarou: 

“O novo currículo abre espaço para novas áreas, já que o aluno, 

quando formado, tem que lecionar outras disciplinas não específicas 

da sua formação. O mesmo tem que abrir o seu leque de 

conhecimento para o seu êxito profissional”. 

Outro entrevistado mostrou a necessidade de se ampliar a área de 

formação do aluno:  

“O aluno não deve ser formado apenas na sua área específica; que 

seja uma formação ampla”.  



  

 

104 
 

 
Isso significa a ampliação do conhecimento sem a característica da 

especificidade, mas, sim, com um raio de conhecimento maior em torno do 

aluno. Seria então um retrocesso? Questões como essa foram trabalhadas, 

também, por outros departamentos da instituição, que buscaram o seu 

aproveitamento num formato didático na sala de aula. 

 

g) Percepção de Mudanças no Ensino: 

Para esta questão levantada, os entrevistados responderam já terem 

percebido algumas mudanças impostas pela reforma curricular,  bem como a 

sua aplicabilidade na sala de aula. Mostraram, também, já terem percebido um 

certo diferencial, em termos de qualidade de ensino na unidade, tanto nos 

procedimentos didáticos, por parte do corpo docente, quanto do 

comportamento do corpo discente. Um entrevistado respondeu perceber essas 

mudanças, apenas no âmbito da sua unidade de ensino, por ser a sua área de 

atuação  profissional:  

“Dentro da UPE… Eu vou falar do universo da gente, que é a 

FFPNM. Eu percebi alguma mudança de uns três anos para cá, em 

função da nova grade implantada em 2000”.  

Outro entrevistado mostrou a sua percepção do fenômeno de forma 

menos intensificada e cobra a presença mais contundente dessas mudanças: 
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“Eu percebi, embora sutis, algumas melhoras; só que eu acho que 

se precisa caminhar muito, muito mesmo”..  

A resposta acima nos mostra o caráter de limitação do professor quanto 

à sua capacidade de percepção dos fenômenos da educação acontecidos fora 

do seu ambiente de trabalho.  

Quanto à aplicabilidade dessas mudanças na sala de aula, o mesmo 

entrevistado afirma: 

“Na área de química, a grande mudança… Eu já conversei com 

outros professores de química. A gente percebeu a questão do nível 

dos alunos. Eles estão com a bagagem de conhecimento, pelo 

menos na aérea de química, maior do que quando entrei na FFPNM.  

Estou tentando fazer algumas modificações na disciplina”. 

Percebe-se, com a resposta acima, a necessidade demonstrada pelo 

professor em introduzir mudanças na sua área específica, talvez em razão da 

sua percepção de mudanças vindas a partir dos próprios alunos, o que o obriga 

a se reciclar e se adequar a essas mudanças.  

Outro professor entrevistado constatou o resultado positivo dessas 

mudanças: 

“No que se refere à aplicabilidade das mudanças, na minha opinião, 

serão bem sucedidas”. 
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Finalmente, um outro entrevistado questionou a amplitude e a forma de 

absorção dessas mudanças: 

“Essas mudanças, na sua essência, e eu diria que elas são de forma 

muito abrangente e eu diria que o grande problema, o maior 

problema, seria, de fato, a forma como essas mudanças estão sendo 

absorvidas”. 

A resposta do entrevistado mostra a sua preocupação em entender as 

mudanças na sua forma mais abrangente, ressaltando de que forma os  alunos 

e professores estão percebendo e absorvendo essas mudanças.  

Mostraremos, a seguir, um quadro com a Freqüência dos Elementos  

Coletados durante as entrevistas.  
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Quadro 04 – Tabela de Freqüência dos Elementos Coletados: 

Elemento Freqüência  
simples 

Freqüência 
ponderada 

Freqüência total 

 Importância da 
reforma curricular 

4 1 4 

Participação do 
corpo docente no 
debate 

3 3 9 

Conhecimento do 
tema abordado 

13 5 65 

Participação na 
construção do 
perfil do aluno 

8 4 32 

Inclusão de 
disciplinas 
pedagógicas no 
currículo 

 

6 

2  

12 

 

Inclusão de 
disciplinas de 
caráter local e 
regional no 
currículo 

 

4 

1  

4 

 

Percepção de 
mudanças no 
ensino 

 

5 

1  

5 

Legenda: Freqüência simples = intensidade de freqüência na entrevista, do elemento coletado 
Freqüência  ponderada = importância do elemento coletado para os entrevistados                
Freqüência total = resultado de Fs X Fp   

Percebe-se, então, que a resposta de maior intensidade é com relação 

ao conhecimento, pelos sujeitos, do tema abordado (Reforma Curricular). 

Entretanto, observa-se uma certa elevação de intensidade na questão da 

construção do perfil do aluno. 
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A seguir, mostraremos um gráfico com essas informações coletadas. 

Quadro 05 – Representação gráfica do grau de intensidade das questões 
levantadas pelos entrevistados: 
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Legenda: As seqüências do gráfico representam a intensidade de 
freqüência dos elementos coletados (Ver tabela anterior). 

Observa-se como o item 3 (conhecimento do tema abordado) destaca-se 

dos demais, por ser o resultado da resposta mais atuante dos sujeitos, quando 

da entrevista. 

Talvez seja essa a resposta de maior valor dentro da pesquisa, por ter 

sido uma reação natural de cada indivíduo a respeito do seu nível de 

conhecimento voltado para a questão de maior importância da UPE, naquele 

momento. 

A nossa conclusão, a seguir, mostra o imenso desnível entre o 

conhecimento e a importância dada pelo professor às questões da 

universidade como um todo e a sua disponibilidade participativa ou motivação 
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para o debate. É em cima desse questionamento que a UPE deverá trabalhar 

no sentido da mudança de comportamento de toda a comunidade acadêmica 

(professores, alunos e funcionários), em busca de um ideal que a fortaleça 

como instituição de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A conclusão a que chegamos na presente pesquisa é o destaque de  

que alguns aspectos produzidos durante os trabalhos servirão de base para 

futuras discussões que, fatalmente, acontecerão dentro da UPE, funcionando 

como um elemento norteador desses debates. Servirão também como 

monitoramento das reformas implantadas na FFPNM, bem como em outras 

unidades de ensino da instituição, assim como no acompanhamento do 

trabalho do corpo docente. 

O processo de reforma curricular no Curso de Licenciatura em Biologia 

da FFPNM, até então desconhecido para a maioria dos professores, e até 

ignorado por uma minoria, passou a ser uma temática atual, discutida e 

conhecida por todos os segmentos envolvidos. Assim, é importante considerar: 

1 - As reformas implantadas através do debate mostraram que havia 

a necessidade de mudanças no ensino superior, isto em função 

da própria evolução dos fatos, como o avanço da tecnologia 

dentro da educação, a abrangência da mídia na sociedade e o 
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processo de globalização sintonizado com o advento da 

informática. Isto tudo, de forma contextualizada com a realidade 

do aluno, tanto no seu cenário local, como regional ou nacional. 

2 - Há uma percepção, clara e generalizada, dos professores   da 

necessidade de mudanças no processo de educação, 

envolvendo desde novas ações metodológicas na sala de aula 

até mesmo no comportamento, nas atividades e na adequação 

do professor e do aluno a essas mudanças e que, com certeza, 

trarão benefícios e melhorias na qualidade do ensino. 

3 - Os ajustes no ensino da biologia, provenientes da reforma 

curricular, são frutos da própria contextualização desse 

componente social com a realidade brasileira e mundial, em 

razão do resultado de forças e elementos influentes e atuantes 

no processo de educação e em todos os segmentos da 

sociedade humana, tais, como a preservação do meio ambiente, 

a limitação de determinados elementos indispensáveis à vida 

humana e animal, como, por exemplo, a água, o solo, o ar puro, 

o alimento sadio, etc. 

4 - Finalmente, alguns aspectos tiveram a sua importância 

ressaltada pelos professores entrevistados e, assim, foram, 

destacados dentro da pesquisa, por representarem a opinião de 

maior evidência dos sujeitos, em relação à questão em pauta e 
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que já foram anteriormente analisadas. Enumeramo-las pela 

ordem de intensidade do seu questionamento: 

a) conhecimento do tema abordado; 

b) importância da reforma curricular; 

c) participação do corpo docente no debate; 

d) participação na construção do perfil do aluno; 

e) inclusão de disciplinas pedagógicas no currículo; 

f) inclusão de disciplinas de caráter local e regional; 

g) percepção de mudanças no ensino. 

              Com base nesses resultados parciais, chegamos às seguintes 

considerações finais: 

• Que a UPE e os próprios professores sejam estimulados para 

compartilharem democraticamente do projeto de se tornarem 

conceptores e gestores do currículo, no sentido de 

favorecerem um trabalho coletivo de acompanhamento 

efetivo e de possíveis reajustes pedagógico-políticos no 

currículo. 

• Que o desenvolvimento da reforma do curso de Biologia 

propicie mecanismos para um processo sistematizado de 

avaliação do curso, dos docentes e dos alunos, tomando 

como referência a análise crítica do projeto do curso na 

relação com o projeto institucional e as diretrizes políticas 

oficiais. 
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• Que seja estimulado o debate contínuo sobre a formação de 

professores, em que os Departamentos de Educação e de 

Biologia, nas suas interfaces com outros departamentos, 

criem possibilidades de efetivação de um vínculo orgânico 

com os sistemas de ensino, para que se possibilite a tão 

intencionada materialização dos princípios teoria/prática, 

ensino, pesquisa, extensão, formação, exercício profissional 

nos cursos de Formação de Professores. 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Tópicos: 
 
 

- Como você vê ou tem acompanhado o debate nacional sobre a reforma 

curricular no Brasil e no âmbito da UPE? 

- Conhece os princípios definidos no âmbito da reforma curricular, no nível 

nacional, para a formação de professores? 

- Como você vê a aplicação desses princípios, especificamente para o 

curso de licenciatura em Biologia? 

- Como vem se dando, no âmbito da UPE, a discussão sobre a reforma 

curricular  dos cursos de formação de professores? Tem acompanhado 

essa discussão? 

- Houve o envolvimento dos professores das diversas licenciaturas no 

processo de discussão da reforma curricular na UPE? 

- No processo de reforma, como avalia o desenho, que foi construído, do 

perfil do aluno  do curso de licenciatura em Biologia? 

- Como você percebe a questão didático-metodológica  na reforma do 

curso? 

- Você percebe alguma mudança nas práticas curriculares desenvolvidas 

a partir das discussões sobre a reforma curricular no curso de 

licenciatura em Biologia da UPE? 

- Como você avalia a aplicabilidade dessas mudanças  no curso de 

licenciatura em ciências biológicas? 

 


