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Introdução

As políticas públicas têm se constituído um foco de menor interesse nos 
estudos sobre formação docente (André, 2002), particularmente naque-
les que se relacionam aos professores de Ciências e Biologia (Megid Neto, 
2006), daí a nossa preocupação em aprofundarmos essa questão. 

Para Vieira (2002), a formação de professores, como política pública, 
deve ser entendida como parte da política educacional, que como as demais, 
embora envolva um amplo conjunto de agentes, expressa-se, “sobretudo, 
por meio de iniciativas direta ou indiretamente promovidas pelo poder pú-
blico e, portanto, o Estado é uma referência fundamental para a sua com-
preensão” (p.14). Concebemos o Estado como uma arena na qual se con-
frontam sujeitos com interesses divergentes e com diferentes possibilidades 
de exercício do poder.

Consideramos que as políticas públicas de formação devem ser estuda-
das em seu conjunto, que compreende uma dimensão estrutural relativa às 
ações destinadas ao estabelecimento dos espaços de formação no interior da 
qual se desenvolve um currículo. Embora de natureza diversa, essas duas fa-
cetas estão intimamente relacionadas, no entanto, neste trabalho, daremos 

 1 UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –Jequié/BA. Departamento de Ciên-
cias Biológicas. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência 
– Unesp/Bauru. E-mail:dt.chaponi@bol.com.br.

 2 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/cam-
pus de Ilha Solteira. Docente do Departamento do Física e Química e do Programa de 
Pós-Graduação em Educação para a Ciência – Unesp/Bauru. E-mail: lizete@dfq.feis.unesp.br.
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mais ênfase ao primeiro aspecto, inclusive porque discussões a respeito da 
dimensão curricular dessas políticas contam já com alguns estudos (Dias; 
Lopes, 2003; Lopes, 2004, 2005; Silva; Lopes, 2007).

A partir dessas considerações, nos propomos a construir um quadro que 
contribua para clarear as condições de formação de professores de Ciên-
cias em exercício na Bahia, mais especifi camente no município de Jequié, 
nas últimas três décadas. Defendemos que o conhecimento das diversas 
realidades nas quais se concretizam as políticas de formação, muitas vezes 
elaboradas tendo em vista âmbitos mais ampliados, pode trazer contribui-
ções interessantes para as discussões sobre o processo de recontextualização 
dessas políticas. Nosso interesse por essa região geográfi ca justifi ca-se pela 
ausência de estudos acadêmicos ali desenvolvidos relativos ao assunto, bem 
como pelo fato de a primeira autora desse trabalho atuar como formadora 
de professores naquele município. 

Procedimentos

Pedimos a 16 professores de Ciências que nos contassem a história de sua 
formação. Eles eram homens e mulheres, licenciados em Ciências Biológi-
cas, que lecionavam em instituições públicas e privadas, de nível básico e su-
perior, com idade entre 26 e 51 anos e tempo de magistério entre 1 e 30 anos.

Depois de transcrevermos as entrevistas, buscamos entrelaçar as histó-
rias dos docentes com as políticas de formação fazendo uso da legislação 
pertinente, documentos, estudos acadêmicos e fontes bibliográfi cas diver-
sas. Aqui apresentamos uma versão resumida dos resultados obtidos nesse 
esforço, restringindo nossas refl exões sobre três tópicos que consideramos 
mais estreitamente relacionados com as particularidades da região: i) do-
cência leiga, ii) formação inicial em serviço e iii) formação continuada.

A formação de professores em exercício na Bahia nas 
últimas décadas

A formação em exercício tem assumido diversos papéis, defi nidos mui-
tas vezes a partir de pressupostos díspares, como: habilitar leigos, corrigir 
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defi ciências da formação inicial, introduzir inovações curriculares, promo-
ver a atualização dos docentes, provocar mudanças epistemológicas, favo-
recer o aprimoramento profi ssional, promover refl exões sobre a prática, 
estabelecer elos entre a pesquisa educacional e a escola etc. De consenso 
temos o apelo à sua importância, o reconhecimento de sua complexidade 
e do papel central ocupado pela prática pedagógica nesse contexto (André, 
2002; Chapani, 2008; Freitas e Villani, 2002). 

Ela é defi nida como um direito do professor, e os sistemas de ensino têm 
estabelecido normas visando à participação dos docentes em variadas ações 
desta natureza, mas nos importa conhecer como essas ações efetivamente 
têm se concretizado na Bahia.

Contexto

Antes de adentramos nas discussões dos tópicos de interesse deste traba-
lho, é necessário delinearmos um quadro um pouco mais amplo das políticas 
de formação abrangendo tanto a dimensão curricular quanto a estrutural.

Ênfase na dimensão curricular

No contexto das ações estatais sobre a dimensão curricular das políticas 
de formação, ganham relevo a lei 9.394/1996 (LDB) e as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 
(Diretrizes).

Na LDB, com relação à formação docente, destacam-se, além dos direi-
tos já explicitados na Constituição, a determinação para que os processos 
formativos ocorram com estreita associação entre teoria e prática, a exigên-
cia de formação em nível superior para o exercício da docência nas séries 
mais adiantadas da educação básica e a consideração da experiência docente 
como pré-requisito para o exercício profi ssional. Essas determinações há 
tempos constam das agendas dos movimentos dos educadores e das dis-
cussões acadêmicas, outras, no entanto, vão na contramão das lutas histó-
ricas em favor da valorização e profi ssionalização docentes, como é o caso 
da criação de espaços de formação inicial desvinculados das universidades 
(Brzezinski, 2005; Diniz-Pereira, 1999; Freitas, 1999, 2002). 

Embora a intervenção estatal no currí culo não seja exatamente uma no-
vidade, tem havido uma intensifi cação nesse processo (Dias; Lopes, 2003). 
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Nesse contexto, as Diretrizes, assentadas nos pressupostos de fl exibilização 
e competência, enlaçam a formação docente às necessidades atuais do capi-
talismo e ao mesmo tempo permitem um fi no controle governamental sobre 
essa formação por meio de processos de avaliação e certifi cação.

Diversos estudiosos (Brzezinski, 2005; Diniz-Pereira, 1999; Freitas, 
1999, 2002; Melo, 1999) têm denunciado o caráter técnico-instrumental e 
as possibilidades de fragmentação e aligeiramento contidos nas atuais polí-
ticas de formação, questionando também sua fundamentação epistemoló-
gica, que estaria sendo utilizada para justifi car o atrelamento das políticas 
de formação ao poder econômico.

Ênfase na construção de uma estrutura para formação docente

Os movimentos verifi cados no governo do estado da Bahia desde os anos 
1980 seguem o padrão de substituição de políticas mais assentes em preo-
cupações sociais para aquelas fundamentadas em princípios neoliberais. Já 
no começo da década de 1990, iniciou-se a reformulação administrativa da 
Bahia, objetivando, sob certos aspectos, seu enquadramento nos moldes de 
uma economia globalizada, coadunando-a com a reforma do Estado que já 
se fazia presente em âmbito federal. Como sempre, a educação foi procla-
mada como prioritária entre as políticas sociais e considerada fundamental 
para o desenvolvimento econômico do Estado. Diversas ações foram leva-
das a cabo, inclusive, com relação à formação docente, a centralização das 
ações desta natureza no Instituto Anísio Teixeira (IAT). Ligado à Secre-
taria Estadual de Educação (SEC), o IAT é responsável, entre outras coi-
sas, pela concepção e realização de cursos de formação inicial e continuada, 
confi gurando-se como executor das políticas de formação docente na Bahia, 
especialmente dos professores em serviço da rede estadual (Bahia, 2009; 
Nascimento, 1999; Silva, 2007).

Desde meados dos anos 1990 a política macroeconômica brasileira tem 
sofrido forte infl uência do Banco Mundial (BM), com consequências no 
campo educacional, visto que os empréstimos concedidos por essa insti-
tuição estão atrelados à submissão às suas orientações na elaboração e exe-
cução de projetos. Muitas ações desenvolvidas pelo Estado da Bahia para 
formação dos professores da rede pública contaram, além dos recursos es-
taduais, com fi nanciamento federal e de agências internacionais (Machado, 
2001; Silva, 2007; Tommasi, Warde, Haddad, 2000). 
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A partir de 1999, o governo da Bahia iniciou uma reforma educacional 
que foi intitulada de “Programa Educar para Vencer”, que agregava proje-
tos prioritários para fortalecer a escola com o foco na qualidade do Ensino 
Básico da rede pública. Para o seu desenvolvimento, foram estabelecidas 
estratégias de gestão com a participação de instituições diversas, como a 
Fundação Luiz Eduardo Magalhães, as universidades públicas e prefeitu-
ras municipais. O programa foi fi nanciado pelo Projeto Bahia, que por sua 
vez, recebeu recursos provenientes de empréstimos do BM com contrapar-
tida do governo estadual. 

Portanto, é no contexto das reformas educativas, que envolvem uma sé-
rie de ações governamentais em diversos níveis, mas também são sujeitas a 
críticas e resistências e das quais participam diferentes atores, que analisa-
remos mais detidamente a formação de professores em exercício na Bahia, 
incluindo daqueles que atuam sem possuir a habilitação mínima exigida.

A docência leiga

O aviltamento salarial e as más condições de trabalho desestimulam jo-
vens a optarem pela carreira docente. Esses fatos, aliados à incapacidade 
de formação de profi ssionais de educação em número sufi ciente para aten-
dimento da demanda, fazem com que se acumulem aos demais problemas 
educacionais brasileiros a falta pura e simples de docentes com formação 
mínima para o exercício da profi ssão. 

Na Bahia, especialmente no interior, esse sempre foi um grave problema 
(Besnosik, 1993; Teixeira, 2001), que, em algumas localidades, persiste até 
os dias de hoje (Bahia, 2008a). Nani, uma professora por nós entrevistada, 
exemplifi ca bem a situação dos professores leigos desta região em um passado 
nem tão remoto, pois ingressou no magistério quando tinha apenas comple-
tado a 6a série. Diversos outros entrevistados começaram ensinar Ciências 
sem que tivessem formação específi ca para isso e, nessa condição, também 
podem ser considerados leigos. Eles relataram os inúmeros obstáculos que 
tiveram que superar, sendo que o mais sentido foi com relação ao ensino dos 
conteúdos de Química e Física. O depoimento de Cori é um exemplo:

É porque eu não sabia nada. Eu ensinei uma 7a e 8a, porque era obrigada. Eu 
chorava: “não quero”. Hoje, graças a Deus, passou esse pavor, porque eu tinha 
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um medo de Química e Física! Mas venci, aprendi Ciências dessa maneira, foi 
assim, dessa maneira, pegando e estudando (Cori).

Em termos de políticas públicas, diversas ações vêm sendo desenvolvi-
das para a habilitação desses docentes, as quais são, via de regra, desvin-
culadas de uma política geral de valorização profi ssional, fazendo com que 
permaneçam as condições que levaram a essa situação. Os entrevistados 
contaram como, sozinhos, buscaram meios de superar os embaraços que 
enfrentavam: 

Uma difi culdade que eu tive, quando fui ensinar 8a série, foi aquela parte de 
Química. Eu questionava a colega que sabia mais do que eu, tentava aprender 
pra no outro dia dar aula, e sempre que ia dar uma aula, eu buscava o livro 
(Nani).

Embora seja louvável a atitude dos professores de procurarem por si 
mesmos suprir suas defi ciências formativas, tais ações evidenciam uma po-
lítica voltada para a improvisação e o imediatismo que atribui aos docentes 
a responsabilidade de resolver sérios problemas educacionais, como a falta 
de professores adequadamente formados. 

Embora o curso secundário de magistério tenha o objetivo de formar do-
centes para as séries iniciais do Ensino Fundamental, para diversos de nossos 
entrevistados, subsidiou também suas atuações em Ciências e Biologia nas 
séries mais avançadas do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Alguns 
consideraram que o curso lhes deu condições de exercer sua função como 
professor de Ciências, porém, o fato de ser muitas vezes considerado um 
curso fraco difi cultou o prosseguimento de estudos, colaborando para a per-
manência na profi ssão daqueles que se consideravam menos qualifi cados:

[O curso de magistério] deu base pra querer a matéria Ciências, mas não base 
pro vestibular, por isso eu nunca consegui passar no vestibular. Era muito con-
corrido na época, e eu não tinha formação, só magistério não dava preparação 
nenhuma. Fiz vários vestibulares, mas nunca passei (Auri).

Eles também indicaram que a maneira defi ciente com que os conteúdos 
específi cos foram tratados no curso do magistério difi cultou sua formação 
na licenciatura.
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A minha licenciatura deixou a desejar porque eu tive que trabalhar durante 
o dia no comércio. Eu não tinha como estudar, então eu já fi z um curso assim... 
meio que capengando. Eu vim de um curso de magistério que não tinha conhe-
cimento de Matemática, de Química, de Física, tive muita difi culdade nisso. 
Tranquei uma disciplina de Química porque não estava tendo como acompa-
nhar (Jeri).

Essas particularidades têm consequências para a formação, especial-
mente no que se refere à consolidação de um determinado tipo de prática 
que precisaria ser tematizada nos processos formativos posteriores (Chapa-
ni, 2008). Além disso, as difi culdades apontadas trazem implicações para a 
educação básica que, no âmbito deste trabalho, só é possível resvalar: que 
tipo de ensino desenvolve um professor que tem pavor de dado conteúdo, 
que não consegue aprender adequadamente um conteúdo básico da disci-
plina na qual atua devido à sua formação anterior precária ou que não pode 
se dedicar a sua formação por falta de tempo? 

A formação inicial em exercício 

A determinação de formação em nível superior para professores de edu-
cação básica e as diferentes possibilidades de formação e de complemen-
tação pedagógica para bacharéis deram origem a uma série de programas 
formativos em exercício, proporcionados também pelas recomendações e 
fi nanciamentos de organismos internacionais, pelos incentivos do MEC e 
pelas facilidades trazidas pelas novas tecnologias de informação e comuni-
cação. Tais programas tiveram como principais justifi cativas a melhoria da 
educação básica e a valorização do professor pela promoção de sua profi s-
sionalização. 

O Estado da Bahia é um dos possui maior número de professores sem 
qualifi cação mínima exigida pela legislação. Em 2004, havia mais de 66.000 
professores lecionando nas séries fi nais do Ensino Fundamental, dos quais 
aproximadamente 36% apresentavam curso de licenciatura completo. No 
Ensino Médio, dos 30.105 docentes, pouco mais de 60% possuíam essa for-
mação (Bahia, 2008a). 

Diante desta realidade, o Governo do Estado da Bahia vem implementando 
políticas que visam atender às novas exigências de qualifi cação para o trabalho 
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docente no Brasil e no mundo. Todas elas bem ajustadas às novas exigências de 
formação/qualifi cação de um trabalhador de novo tipo, necessário ao novo mo-
delo de reestruturação do capital. Nesta tarefa, tais políticas têm se voltado à 
formação de profi ssionais, pautados no discurso de competência, conceito muito 
utilizado na contemporaneidade e que busca atender aos princípios da fl exibili-
dade, autonomia e criatividade, para citar alguns requisitos (Macedo, 2006, p.3).

Assim, o IAT constituiu três programas de formação “inicial” para pro-
fessores em exercício da rede estadual: modalidade presencial, destinado a 
dar licenciatura plena para aqueles que atuavam nas últimas séries do En-
sino Fundamental e no Ensino Médio; modalidade a distância, que visava 
oferecer complementação pedagógica a fi m de licenciar bacharéis; e Pró-
formação, para oferecimento de curso normal em serviço para professores 
das primeiras séries do Ensino Fundamental. 

A formação de professores em serviço na sua modalidade presencial foi 
regulamentado pelo Decreto 8.523/2003, e sua efetivação ocorreu por meio 
de convênios celebrados entre a SEC e as universidades públicas para o ofe-
recimento de cursos de graduação plena aos professores do quadro efetivo 
da rede estadual que possuíam nível médio ou licenciatura curta (Bahia, 
2008b). Um desses cursos, frequentado por quatro de nossos entrevista-
dos, foi realizado com aulas presenciais em uma universidade pública, com 
duração de três anos. Esses professores já haviam tentado realizar um curso 
superior e valorizaram muito a possibilidade de participar desse projeto es-
pecial, apesar de apresentarem alguns senões, particularmente relativos à 
falta de tempo para dedicar-se aos estudos. 

Havia o temor que cursos criados especialmente para habilitação de 
docentes em serviço pudessem se constituir em processos frágeis e aligei-
rados, estabelecendo-se apenas como um procedimento de diplomação 
(Brzezinski, 2005; Diniz-Pereira, 1999; Freitas, 2002). Ao analisar o curso 
referido acima, Chapani (2008) notou que algumas situações antecipadas 
por esses estudiosos com relação à qualidade da formação realmente se efe-
tivaram, mas, por outro lado, a participação no curso promoveu algumas 
mudanças nas práticas dos docentes.

Outro projeto do governo estadual envolveu uma parceria do IAT com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) visando implementar um 
programa de educação a distância, no âmbito do qual várias ações foram 
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desenvolvidas, destacando-se o mestrado em Mídia e Conhecimento e o 
Curso de Complementação para Licenciatura em Física, Química, Biolo-
gia e Matemática envolvendo aproximadamente 1.400 professores da rede 
pública estadual, bacharéis em diversas áreas (Ribeiro, 2002). 

A formação continuada

Relativo à formação continuada, gratifi cações e incentivos de cunho 
pessoal têm sido explicitados na legislação sobre o assunto, como parte da 
difusão do pensamento de que esses artifícios possam estimular respostas 
autointeressadas (Ball, 2006), de tal maneira que se tenha um corpo de pro-
fi ssionais mais bem qualifi cado. O Estatuto do Magistério da Bahia (Lei 
8.261/2002) valoriza esse tipo de ação formativa por meio da “Gratifi ca-
ção de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profi ssional”, que possibilita a van-
tagem de 5% a 25% do salário do docente que concluir cursos de “atuali-
zação, aperfeiçoamento ou pós-graduação”. Também determina que sejam 
considerados de efetivo exercício os afastamentos para: “aperfeiçoamento, 
especialização ou atualização”; comparecimento a “reuniões ou congressos 
relacionados com a atividade docente que lhe seja pertinente”, muito em-
bora, segundo nossos entrevistados, esse artigo não seja automaticamente 
cumprido.

Os docentes valorizaram bastante as ações formativas dessa natureza e 
fi zeram menção a diversos cursos, especialmente os oferecidos pelas redes 
de ensino e por uma universidade pública da região. Além da progressão 
na carreira, eles indicaram como fator de motivação para o envolvimento 
nessas ações principalmente a necessidade de superar as defi ciências relati-
vas à formação anterior, a imprescindível atualização e a aprendizagem de 
conteúdos e procedimentos que fosse m úteis em sala de aula. 

Eles se referiram também a entraves que impediram ou difi cultaram seu 
envolvimento em ações desse tipo, principalmente o pequeno oferecimen-
to ou divulgação precária dos cursos e os embaraços para afastamento das 
aulas a fi m de frequentá-los. Um dos obstáculos mais citados estava rela-
cionado com a seleção dos professores para participação nos cursos. Alguns 
explicitaram situações constrangedoras em que se desentenderam com 
colegas e dirigentes ou usaram de subterfúgios para atingir esse objetivo, 
como exemplifi cado no trecho do depoimento de Mari:
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Teve um em Salvador voltado pra Ciências, só com experimentos usando 
material de sucata. Eu fui fazer esse curso porque uma ex-diretora da escola 
esteve na Direc e viu esse curso, e quando ela viu se lembrou de mim. Eu fi z a 
inscrição e fui. Os cursos que têm no IAT são cursos bons, mas quando chega à 
Direc, têm as pessoas privilegiadas, aí acaba mandando alguém que gosta muito 
de ir, às vezes, nem pelo curso, porque vai pra Salvador, vai fi car em hotel, en-
tendeu? Infelizmente é isso que acontece (Mari). 

As situações descritas pelos entrevistados deixam claro que a participa-
ção dos professores em cursos para a sua formação nem sempre é vista como 
um direito, mas como um privilégio pessoal, de maneira que cabe aos ges-
tores, especialmente aos diretores de escola, a distribuição dessa regalia. No 
entanto, a luta dos docentes dentro da escola para participar desses cursos 
às vezes resulta vitoriosa, como descrito por Alma: 

A direção procura fazer uns horários pra facilitar. Isso depois de muita dis-
cussão, porque na minha época nem era assim, ao contrário, muitas vezes eu 
tive que desistir de determinada disciplina porque tava chocando, entendeu? 
Agora, hoje não, isso aí já é uma coisa que a gente conseguiu (Alma).

Muito embora as redes públicas apresentem formação continuada em 
termos de cursos com cargas horárias variadas, a prioridade em habilitar os 
professores, especialmente no caso da rede municipal, fez com que essas ati-
vidades fossem um tanto secundarizadas, inclusive porque os professores 
fi caram sem tempo para envolver-se em outras ações formativas, uma vez 
que mantiveram sua carga de trabalho com o acréscimo da graduação (Bis-
po, 2008). Espera-se que a participação dos docentes nesse tipo de atividade 
venha a aumentar, uma vez que todos tenham concluído a licenciatura.

Apesar do oferecimento de cursos diversos, alguns professores alega-
ram que não tiveram oportunidades de participar de ações formativas para 
situações de ensino específi cas, como para educação de jovens e adultos e 
educação no campo.

Para Medeiros (2005 p.203), “a formação inicial articulada à formação 
continuada, em nível de pós-graduação, preferencialmente stricto sensu, 
constitui-se em um investimento social indispensável à profi ssionalização 
docente”. No entanto, quando a luta ainda é para que todos os docentes 
sejam formados em nível superior e perante todas as difi culdades apontadas 
pelos entrevistados para cumprir esse requisito mínimo e dar sequência à 
sua formação acadêmica, verifi ca-se o quão longe estamos desse ideal. 
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Apesar disso, os entrevistados nos deram indicações de que têm inte-
resse por esse tipo de formação, e que, havendo condições mínimas para 
sua realização, eles as aproveitam, como no caso dos diversos cursos de 
pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições públicas e privadas da 
região e frequentados por eles. Por outro lado, pós-graduação stricto sensu 
é uma meta distante para os professores da educação básica. A Bahia apre-
sentava em 2008 apenas três programas desse tipo relacionados à educação, 
todos em Salvador (Brasil, 2009).

Os docentes também participam de momentos de formação contínua 
na própria escola, proporcionados principalmente pelas horas de Ativida-
des Complementares (AC) e pela Semana Pedagógica. De acordo com o 
Estatuto do Magistério, as AC correspondem a 27% da carga horária do 
professor e destinam-se à preparação e avaliação do trabalho didático, às 
reuniões pedagógicas e ao aperfeiçoamento profi ssional, sendo atribuição 
dos coordenadores pedagógicos, entre outras, coordenar e acompanhar es-
sas atividades, viabilizando a atualização pedagógica em serviço. Para os 
entrevistados, no entanto, esses espaços nem sempre apresentam um cará-
ter formativo:

Lá na escola, o pessoal às vezes dizia isso: que faltava, na reunião, o pessoal 
falar o que estava acontecendo, e juntar, e fazer as coisas, os projetos. Só que o 
pessoal lá fi cava muito preocupado em dar a sua aula, de fazer seu papel lá na 
escola, e quando chegavam os momentos de AC, em vez de discutir alguma coi-
sa da escola, fi cava ali preparando seu exercício, sua prova e tal e conversando a 
respeito de outros assuntos (Davi).

Tinha aquela questão da semana pedagógica que discutia muito sobre edu-
cação, sobre os projetos a serem desenvolvidos, mas que na realidade só fi cava 
na teoria. Na prática, era cada professor por si só (Sílvia).

As alusões negativas a esses momentos referiram-se ao fato de eles, em 
geral, serem mal organizados, tratarem de questões que os docentes não 
consideravam relevantes e sem conexão com sua prática. Com relação aos 
aspectos positivos, citaram a oportunidade de trocas de experiências, de re-
ceber orientações dos coordenadores e de preparar suas aulas.

A partir de uma perspectiva crítica, entendemos formação como um 
processo de tomada de posição com relação à cultura e às normas sociais 
por parte dos professores ou dos futuros professores. A que se constitui 
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em serviço, particularmente na própria escola, por ocorrer em situação de 
maior simetria entre os participantes e no próprio local de trabalho, pode-
ria levar a discussões sobre questões prementes desse contexto, o que, se 
realizado de maneira participativa, possibilitaria “a valorização e a avalia-
ção crítica das precompreensões da prática pedagógica concreta dos docen-
tes” (Mühl, 1999, p.257), criando condições para um processo educativo 
inovador. 

Por isso consideramos preocupante que os momentos de trabalho co-
letivo nas escolas, tão duramente conquistados pela classe docente, nem 
sempre sejam reconhecidos como espaços de formação. Consideramos que 
temos aqui um caso exemplar das elaborações de Apple (1989), para quem 
as pessoas em seu trabalho não se submetem passivamente às formas de 
controle, no entanto, nem sempre as resistências impostas pelos trabalha-
dores modifi cam as exigências do poder hegemônico.

Considerações fi nais

A formação de professores de Ciências em exercício no Estado da Bahia 
tem se dado de maneira bastante diversifi cada, envolvendo instituições pú-
blicas e privadas, em programas presenciais e a distância, de caráter “ini-
cial” ou em continuidade, custeados pelo poder público ou pelos próprios 
docentes, como parte da carga horária de trabalho ou fora dela, constituin-
do-se desde cursos de alguns dias até programas de licenciatura e pós-gra-
duação. A despeito da quantidade e da variedade de propostas formativas, 
há muito que ser feito para que a formação em serviço venha se constituir de 
fato em um direito do professor.

As condições socioeconômicas em que se inserem, bem como a tradição, 
a cultura local e aspectos gerais da organização escolar, efetivamente atuam 
no processo de implementação das políticas de formação, que, em certos 
aspectos, acabam por concretizar-se de maneira distinta daquela que foram 
defi nidas. Essas divergências nem sempre se constituem como um proces-
so de resistência, mas mera desconsideração pelos procedimentos. Talvez 
esteja justamente aqui uma possibilidade para aqueles que lutam por uma 
educação transformadora: a politização dos espaços de formação em serviço 
como resposta contra-hegemônica.
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