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RESUMO 

 

 

O foco desta pesquisa inscreve-se nas discussões acerca do processo de formação dos 
alunos dos cursos de licenciatura dupla em ciências: Matemática-Física, Química-
Biologia. Estes cursos, que guardam inúmeras especificidades, fazem parte de uma 
experiência recente e inovadora de algumas universidades da região Norte do país. 
Nosso objetivo foi analisar em que medida os futuros licenciados em Ciências estão 
sendo preparados para atender as necessidades da docência na escola básica. A 
metodologia envolveu entrevistas com quatro professores formadores, questionários 
com cento e cinquenta estudantes destas licenciaturas, e análise dos Projetos 
Pedagógicos de uma universidade da região Norte.  Além disso, foram entrevistados 
cinco professores e a diretora de uma escola de ensino médio, do município em que 
está situada a universidade, pois julgamos que era preciso ouvir das próprias escolas 
quais conhecimentos, habilidades e competências julgavam ser necessárias aos seus 
fututros professores. O referencial teórico desta pesquisa centrou-se nas contribuições 
de Tardif (2007), Shulman , Garcia (1999, 2009) e Roldão (2005, 2007). As conclusões 
deste estudo trazem os conhecimentos, habilidades e competências que emergiram do 
discurso de nossos sujeitos: saberes disciplinares ou curriculares, conhecimento 
didático do conteúdo, saberes da experiência, conhecimentos gerais e de outros 
campos científicos, conhecimento do contexto e das finalidades educativas, saberes 
pedagógicos e profissionais. Acreditamos que identificar os diferentes conhecimentos 
profissionais docentes é um recurso importante para novas propostas dos cursos de 
formação inicial, pois fornece indicativos para pensarmos o que é necessário que o 
licenciando desenvolva nesta primeira etapa de formação profissional.    
  
 
Palavras-chave: licenciatura em ciências, formação de professores, conhecimentos 
profissionais docentes. 
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ABSTRACT 
 
 
The main focus of this research is the discussion on the training process of the dual 
degree students in science, mathematics-physics, chemistry-biology. These courses, 
which keep many specificities, are part of an innovative and recent experience of some 
universities in the North Region of the country. The goal was to analyze the extent to 
which future graduates in science are being prepared to meet the needs of teachers in 
primary school. The methodology involved interviews with four  teacher educators, 
questionnaires with a hundred and fifty students of these courses, and analysis of 
pedagogical projects of a university in the Northern Region. In addition, five teachers 
were interviewed and the principal of a primary school (5th to 8th year) school, in the city 
where the university is located, because it was believed necessary to hear from the 
schools themselves what knowledge, skills and competencies were considered 
mandatory for their future teachers. The theoretical references of this research focused 
on the contributions of Tardif (2007), Shulman, Garcia (1999, 2009) and Roldão (2005, 
2007). The findings of this study provide the knowledge, skills and competencies that 
emerged from the discourse of our subjects, disciplinary or curriculum knowledge, 
content teaching knowledge, experience knowledge, general  knowledge and other 
scientific fields, knowledge of context and educational purposes, pedagogical and 
professional knowledge. Identifying the different teaching professional knowledge is an 
important resource for new proposals from the initial training courses, since it provides 
guides on what we think is necessary for the future teacher to develop this first stage of 
training. 
 
 
Keywords: degree in science, teacher training, teacher professional knowledge.  
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PALAVRAS INICIAIS 
______________________________________________ 

 
 

O foco desta investigação inscreve-se nas discussões acerca do processo de 

formação dos alunos dos cursos de licenciatura em ciências.  

Meu interesse pelo tema FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES ganhou força 

no ano de 2007, quando comecei a atuar como docente de Psicologia da Educação 

junto aos cursos de licenciatura em uma universidade da região Norte. Minha 

experiência anterior como professora da educação básica me levava permanentemente 

a indagar em que medida nossos cursos de licenciatura estavam  preparando os futuros 

professores para atender as necessidades da docência na escola de educação básica. 

Essa experiência foi decisiva para a escolha da linha de pesquisa FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES no curso de mestrado, e para a indagação sobre como devemos 

preparar os futuros professores especialistas para os desafios da docência. 

Já nos primeiros meses do curso, fui instigada a procurar responder a duas 

perguntas: O que me levava a querer estudar esse tema? e Por que era importante 

estudá-lo?  

Na primeira parte deste trabalho trago as respostas possíveis a estas indagações. 

Revisitar minha trajetória me mostrou motivos subjetivos e  pessoais para o estudo 

desta temática: pensar os cursos de licenciatura em ciências no Brasil hoje. Investigar 

suas limitações e possibilidades justificava o esforço de pesquisa empreendido não pela 

jovem professora, mas pela pesquisadora. 

As primeiras imersões no campo de pesquisa, o amadurecimento teórico e o 

inestimável convívio com o grupo de orientação e pesquisa da profa. Dra. Marli André 

me despertaram para aqueles que seriam os fios condutores da minha pesquisa, os 

fundamentos teóricos que trago na segunda parte do trabalho: Trata-se de uma 

discussão sobre os conhecimentos, habilidades e competências profissionais 

necessários à docência 

Na terceira parte deste estudo traço os passos metodológicos da pesquisa 

 Que me levaram a ouvir os professores e a gestora de uma escola do Ensino 
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Médio, assim como o formadores e licenciandos de uma IES. 

Na quarta parte apresento os dados que coletei e as análises realizadas. 

Nosso objetivo com este trabalho foi construir uma “ponte” entre as vivências 

cotidianas da escola, expressas nas falas de professores e gestores, sobre os 

conhecimentos, habilidades e competências necessárias ao exercício da docência e os 

saberes propostos para a formação de professores por uma IES da região Norte, lugar 

onde se espera que sejam desenvolvidas as “bases” dos conhecimentos profissionais 

dos docentes. 

Os dados coletados permitiram concluir que para aperfeiçoar a formação docente, 

escolas e universidades precisam de diálogo constante baseado no respeito mútuo. 

Esse diálogo não só é necessário, como urgente.  
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PARTE I 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

______________________________________________ 

 

 

1 Minha trajetória e relação com o estudo 

 

 

Cursei o ensino médio técnico em Magistério e ao terminar a graduação em 

Psicologia assumi o cargo de professora do ensino fundamental para o qual fui 

aprovada em concurso público. Meu plano era permanecer neste emprego enquanto 

esperava ser convocada para outra função como psicóloga em um diferente concurso 

no qual também tinha sido aprovada. 

Embora não pretendesse seguir carreira na educação infantil, assumi com 

responsabilidade este compromisso que me fez enfrentar muitos desafios. Nesse 

período, percebi a importância da formação do professor para cumprir as demandas 

impostas pelo dia-a-dia do processo educativo e a carência minha e de meus colegas 

de um suporte teórico e profissional para as dificuldades encontradas na profissão.  

Percebo hoje como foi fundamental esse período de iniciação à docência e de 

constituição de minha profissionalidade para a atuação como formadora de futuros 

professores e pesquisadora na área de educação.  

Amparada pela definição de Maria do Céu Roldão (2005, 2007) tentarei identificar 

o processo de constituição da profissionalidade docente, exemplificando com minha 

história pessoal. Tentarei também identificar as especificidades vividas nos ensinos 

superior e não superior, sempre ancorada nos textos de Roldão e na minha experiência 

pessoal, e logo, singular. 

Caracterizar a profissionalidade docente é relevante quando assumimos que o 

professor é necessário para a qualidade da educação na sociedade do conhecimento 

em que vivemos. Podemos reconhecer em sua atividade um fazer que o distingue de 
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outros profissionais.  

Roldão (2005, p.108) define profissionalidade como “[…] o conjunto de atributos, 

socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos 

de atividades, igualmente relevantes e valiosas […]”. 

Apoiando-se nos estudos de autores da área da sociologia das profissões sobre 

este tema (dos quais destaca Giméno Sacristán, António Nóvoa e Claude Dubar), 

Roldão identifica quatro descritores ou caracterizadores da profissionalidade comuns a 

todos esses autores, a saber (idem, p. 109): 

 - reconhecimento social da especificidade da função; 

 - saber específico necessário ao desenvolvimento da atividade; 

 - poder de decisão sobre a ação desenvolvida, controle e autonomia sobre a 

atividade; 

 - pertencimento a um corpo coletivo. 

O reconhecimento social da especificidade da função pode ser caracterizado pelo 

caráter distinto da atividade que o profissional realiza (e só ele, com uma formação 

específica pode exercer), bem como da utilidade social desta atividade.  Valendo-me 

das palavras de Ludke e Boing (2004, p. 1168) com relação à docência, sua “ […] 

função não parece tão específica aos olhos da sociedade, especialmente no caso dos 

professores do ensino elementar, a ponto de levar certos adultos a pensarem que 

qualquer um deles pode exercê-la […]”. 

Assim, ao iniciar meus trabalhos na escola de educação básica onde 

permaneceria por dois anos e oito meses, convivi com colegas de diferentes formações, 

pedagogia, normal superior, licenciatura em letras, e outros com apenas o magistério de 

nível médio. Esta realidade sugere o não reconhecimento da especificidade da 

formação docente para atuar com esse público. 

Após seis anos de conclusão do magistério, voltar à sala de aula foi um desafio. 
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Cedo percebi que o meu saber não era suficiente para dar conta daquilo que eu julgava 

ser minha tarefa: transmitir conhecimentos. 

Roldão (2007, p.94) aponta que ainda hoje a representação do conceito de 

ensinar é atravessada por uma tensão profunda entre “professar um saber” e “fazer os 

outros se apropriarem de um saber”. Ao primeiro exemplo tem-se associada à idéia do 

professor transmissor de um saber, aquele que torna público um saber que domina e é 

restrito. Ter esse domínio foi útil num determinado momento histórico, mas hoje com o 

acesso alargado à informação, não se faz mais tão importante. 

A segunda representação refere uma leitura mais pedagógica1 do conceito de 

ensinar, caracterizada, segundo a autora, pela dupla transitividade e pelo lugar de 

mediação, ensinar é fazer aprender alguma coisa a alguém. 

Com o tempo, a colaboração dos colegas mais experientes e a leitura de textos 

pedagógicos, pude perceber que a tarefa do professor estava além de “transmissão da 

informação”, porém, estávamos (eu e os demais colegas) sobrecarregados com 

demandas externas aos conteúdos disciplinares: como projetos, feiras, olimpíadas, 

festas. Além disso, nos debatíamos com os problemas de comportamento dos alunos, 

diante dos quais nos sentíamos despreparados.   

Esta realidade reflete o “transbordamento da escola” do qual fala Nóvoa (2007, 

p.6). Há hoje nas escolas um excesso de missões, atribuídas pela secretaria de 

educação, pelos pais e pela sociedade, o que tem levado a um acúmulo de tarefas e à 

dificuldade de definir prioridades. 

O transbordamento que enfrenta a escola, reflete nos professores em fenômenos 

como a proletarização e a intensificação do trabalho docentes. Cunha (1999, p. 136) 

refere vários estudos que indicam fenômenos como a proletarização/intensificação 

como condicionantes da desprofissionalização do professor. Nestes fenômenos o 

                                                           
1 A palavra Pedagogia tem origem na Grécia antiga, paidós (criança) e agogé (condução). O pedagogo 
era aquele que conduzia (Ago) a criança (paidos) ao conhecimento.Uma das definições que o termo 
Pedagogia recebe pelo dicionário Michaellis On-Line é 1. Estudo teórico ou prático das questões da 
educação. (Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra= pedagogia) 
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professor se vê sobrecarregado por tarefas e demandas impostas exteriormente, sem 

tempo para reflexão e para qualquer atividade que provenha de sua livre iniciativa. 

O processo de intensificação traz consigo a desqualificação do professor e a 

separação entre concepção e execução da tarefa. Esses fatores aliados aos baixos 

salários e à desilusão em relação a profissão trazem como conseqüência a 

desmotivação pessoal, altos índices de absenteísmo, abandono da carreira, 

insatisfação e indisposição (LOURENCETTI, 2006). 

Logo, “[…] como conseqüência da perda de autonomia no uso do tempo, o 

professor perde autonomia nas decisões de seu campo de trabalho […]” (CUNHA, 

1999, p. 138). Percebemos assim, como a interligação entre estes fenômenos reflete 

significativamente não só no trabalho, mas na profissionalidade docente. 

A este ponto cabe perguntar “Como é possível ao professor chegar ao estatuto de 

profissional?” Segundo Roldão (2007, p. 96) todas as profissões que construíram um 

estatuto de profissionalidade plena são distinguidas socialmente pela posse de um 

saber específico, distinto e exclusivo do grupo ao qual pertencem, e que legitima o seu 

exercício profissional. 

Mas o que caracteriza o saber específico da ação docente? É a ação de ensinar o 

caracterizador desta atividade profissional, segundo Roldão, cabendo nele investir para 

a delimitação do que vai constituir a profissionalidade docente. 

Embora haja abundante teorização sobre os conhecimentos profissionais dos 

professores, não há consenso na literatura quanto a definição de quais saberes, 

conhecimentos, habilidades, competências ou atitudes seriam necessárias e suficientes 

para bem realizar a ação docente.  Daí insistir a autora ser o conhecimento profissional 

“o elo mais fraco” (ROLDÃO, 2007, p.97) da profissão docente, e como tal deve ser um 

centro de interesse e de muitos investimentos.   

Voltando a minha experiência como professora do 1º ciclo de formação humana 

(ensino fundamental), a ausência desse saber específico fazia com que eu não me 

identificasse com o lugar que ocupava, buscando sempre uma nova colocação dentro 
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ou fora da escola, por não me julgar suficientemente preparada para exercer a docência 

na educação infantil. 

Retomando os descritores apontados por Roldão, em minha experiência (pessoal 

e logo, situada) percebi como o poder de decisão das ações desenvolvidas nas escolas 

é limitado. Na escola onde atuei, o professor seguia um currículo do qual raramente 

havia participado seja em termos de discussão, seja de concepção. Os livros recebidos 

eram, muitas vezes, inadequados ao nível de desenvolvimento e ao contexto dos 

alunos, além da dificuldade de as escolas disponibilizarem outros materiais para 

escolha e utilização na sala de aula pelos docentes. Esta realidade era relatada pelos 

colegas professores também em outras escolas. 

As limitações do poder e do controle do professor sobre a ação docente, 

configuram-se como impeditivos ao estabelecimento social dos docentes como 

profissionais plenos (ROLDÃO, 2007). 

No que se refere ao pertencimento a um corpo coletivo,  em minha experiência 

como docente percebi que este limita-se a conviver no mesmo espaço e eventualmente 

se reunir nas greves. Como afirma Roldão (2005, p. 111) “ Tal escassez de poder sobre 

a matéria de seu trabalho, sobre o “acto educativo” […] vai persistentemente dificultar a 

constituição de coletivos autônomos dos agentes de ensino, enquanto grupo de 

profissionais que se auto organiza e defende o seu saber próprio […] ”. 

Não só Roldão,mas também Nóvoa (2007, p.13) aponta como um dos desafios da 

profissão docente a necessidade de uma melhor organização da profissão, tanto no 

nível político mais amplo, como no interior das escolas, consolidando formas de 

colaboração entre os professores e reforçando a colegialidade docente. 

Cerca de três anos após a admissão para professora da educação básica fui 

aprovada para a cadeira de Psicologia Geral e Psicologia da Educação em uma 

universidade pública. A mudança da atuação do ensino fundamental para o ensino 

superior teve reflexos significativos na constituição de minha profissionalidade docente. 

Na universidade encontrei o reconhecimento social da especificidade de minha função 
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como professora de Psicologia, pois psicólogo deve lecionar Psicologia, sociólogo 

Sociologia (embora isso nem sempre aconteça). No ensino superior a especificidade da 

atividade realizada e sua utilidade social são mais bem reconhecidas e valorizadas do 

que na educação básica.  

Contrariamente ao que ocorre no ensino não superior, nas universidades existe a 

possibilidade de intervir sobre o currículo, pois na minha experiência participei da 

construção do Projeto Político Pedagógico dos cursos do meu Instituto e da elaboração 

das ementas das disciplinas das áreas nas quais iria lecionar. 

A autonomia sobre o exercício da docência revela-se na liberdade de cátedra e o 

controle sobre a atividade é exercido pelos pares nas reuniões dos colegiados de curso, 

como esclarece Roldão (2005, p.120):  

 

Assim, o docente de ensino superior concebe o currículo das suas disciplinas, 
entra ou não entra na instituição, progride ou não progride na carreira, pelo aval 
dos seus pares, bem como aos mecanismos de controle interno a que, neste 
caso, estão sujeitos. 

 

Todos estes fatores contribuem para a construção de um corpo coletivo e para o 

sentimento de pertença a este coletivo. Embora nas universidades ainda persista a 

fragmentação dos grupos de docentes por áreas do saber, a autonomia das decisões 

tomadas pelos pares contribui para um estatuto privilegiado, já que a hierarquia 

universitária é composta por pessoas que detêm o mesmo estatuto, todos são 

professores. 

Roldão estabelece importantes diferenças na profissionalidade dos docentes dos 

ensinos superior e não superior. Para esta autora, o estatuto do docente do ensino 

superior melhor se aproxima dos caracterizadores da profissionalidade pela via da 

autonomia sobre a ação e da construção do saber científico dentro das próprias 

comunidades, marcada pela regulação e controle internos. A autora, entretanto, adverte 

que neste nível de ensino a ação docente continua muito centrada no conteúdo a ser 

ensinado e em uma visão de ensinar como ato de transmissão. 

O docente do ensino não superior permanece distante do estatuto de 
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profissionalidade plena, em função das limitações e contradições da natureza de sua 

função, da ambigüidade do saber que é tido como legitimador de sua ação e da 

fragilidade de sua organização enquanto comunidade/entidade. Porém aqui se observa 

uma maior atenção ao aluno como elemento do processo ensino-aprendizagem. 

A mudança para a docência no ensino superior reforçou minha identidade de 

professora e me instigou a querer investigar como outros professores constroem a sua 

profissionalidade. Minha experiência no “chão da escola” não apenas influenciou minha 

identificação com os cursos de licenciatura, como mostrou o quanto é importante a boa 

formação inicial do professor. Talvez essa vivência tenha sido decisiva para uma 

percepção diferente acerca destes cursos, o que me levou a questionar se a formação 

que estamos oferecendo aos nossos alunos-futuros professores irá prepará-los para 

atuar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

Ao questionar a formação, me deparei com as reflexões acerca do conhecimento 

profissional como “o elo mais fraco da profissão docente” o que me levou a perguntar: 

que conhecimento era esse, ou seja “quais saberes (conhecimentos, competências, 

habilidades, destrezas e atitudes) o professor deve “desenvolver” para o desempenho 

de sua prática profissional? A resposta a essa pergunta me parece importante já que 

considera igualmente importante investigar o quê ensinar aos futuros professores. 

 

 

2 Formulação do problema 
  
 
         2.1 Panorama das licenciaturas no Brasil Hoje 
 
 

A docência no Brasil hoje não é uma profissão atrativa, os baixos salários, aliados 

às péssimas condições de trabalho e à desvalorização social contribuem para afastar 

os jovens da carreira de professor.  

Atrair e reter bons professores tornou-se uma preocupação emergencial para a 

educação brasileira, pois já podemos notar os reflexos da escassez de profissionais 
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para algumas áreas disciplinares dos anos finais do ensino fundamental e médio. 

O relatório “Estatísticas dos Professores no Brasil” (Brasil, 2003) produzido pelo 

INEP em parceria com o IBGE traz dados preocupantes: Mostra que faltam, no Brasil, 

246 mil professores para atender a todas as áreas do conhecimento. A carência de 

professores é mais crítica nas disciplinas de Física e Química. Existem, 

respectivamente, 6 mil e 8 mil professores licenciados nestas áreas, mas são cerca de 

60 mil trabalhando em cada uma delas. Logo se conclui que cerca de 90% de quem 

ensina essas disciplinas não é formado na área (dados divulgados pelo MEC em 

20072).  

Os cursos de graduação que oferecem licenciatura encontram-se entre aqueles 

com o maior número de vagas não preenchidas. Segundo relatório do INEP (Brasil, 

2003), em 2002, 6% das vagas nas instituições da rede pública e 41% da rede privada 

não foram preenchidas.  

Um outro aspecto a se considerar é a distribuição de concluintes entre os 

diferentes cursos de licenciatura, em comparação com a demanda por professores nas 

respectivas áreas. Em estudo prospectivo realizado pelo INEP (idem) considerando a 

demanda hipotética de professores e o número de licenciados por disciplina, confirma-

se a significativa defasagem entre a demanda e o número de formados, o que torna 

críticas áreas como Química e Física, seguidas de Biologia e Matemática, muito abaixo 

das funções docentes necessárias para o Ensino Médio e para a faixa de 5ª a 9ª série 

do Ensino Fundamental. 

Em recente pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2009) que teve por objetivo 

investigar a “Atratividade da Carreira Docente no Brasil”, sob a ótica de 1.501 alunos 

concluintes do ensino médio, em 7 estados das 5 regiões brasileiras, ficou evidente que 

poucos jovens se interessam pela carreira de professor. Do público pesquisado, apenas 

2% indicaram como primeira opção de ingresso à faculdade o curso de Pedagogia ou 

alguma Licenciatura, 6% indicaram alguma disciplina ligada a escola básica e 83 % 

optaram por carreiras desvinculadas da atividade docente. 

Para esses jovens, embora o professor seja um profissional importante, modelo, 

                                                           
2 Esta informação foi divulgada em vários jornais, entre eles 
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL150297-5604,00-MEC+DOS+FORMADOS+REJEITAM+ 
CARREIRA+DE+PROFESSOR.html. Acesso 22 de nov. de 2010. 
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exemplo, formador de opinião e de valores sociais, é também um profissional 

desrespeitado e desvalorizado pelos alunos, pelo governo e pela sociedade; e o 

trabalho docente, se por um lado é uma profissão bonita, gratificante e de muita 

responsabilidade, por outro é uma profissão pesada, dura, cheia de dificuldades. 

A falta de identificação com a docência foi apontada pelos jovens como um dos 

maiores motivos do desinteresse pela profissão. Outros fatores de ordem “pessoal” 

identificados pelos jovens que os desmotivam para a carreira é a ausência de 

qualidades como a paciência e a capacidade de transmitir conhecimentos. 

Os estudantes também atribuem ao baixo salário e à desvalorização social da 

profissão docente a desmotivação pelo magistério. 

No final do balanço custo-benefício, a carreira docente não surge, para nossos 

jovens, como uma opção atraente. 

Esta realidade não é exclusivamente brasileira, mesmo países que não têm 

escassez de mão-de-obra profissional preocupam-se com a qualificação e eficácia de 

seus professores. Dados publicados no relatório “Professores são importantes: 

Atraindo, desenvolvendo e retendo professores eficazes” (OCDE, 2005) trazem 

resultados de um importante projeto da OCDE realizado no período de 2002-2004 que 

faz, “[…] uma revisão de políticas para professores, para ajudar os países a 

compartilhar iniciativas inovadoras e bem-sucedidas e para identificar opções de 

políticas para atrair, desenvolver e reter professores eficazes […]” (idem, p.3). Os 

ministros da Educação dos 25 países que participaram deste projeto comprometeram-

se com o objetivo de elevar a qualidade da educação de seus países, e reconhecem o 

papel primordial dos professores para o ensino de alta qualidade. 

Embora as diferenças entre os países permitam apenas um quadro abrangente da 

situação, alguns pontos comuns puderam ser estabelecidos (idem, p.09) : 

 

1. Preocupações em relação à atratividade da docência como carreira (cerca de 

50% dos países temem não conseguir manter um número adequado de professores 

qualificados); 

2. Preocupações em relação ao desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades dos professores (quase todos os países preocupam-se com a escassez 
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“qualitativa” de seus profissionais e com o vínculo limitado entre a formação docente, o 

desenvolvimento profissional e as necessidades da escola); 

3. Preocupações em relação ao recrutamento, seleção e contratação de 

professores; 

4. Preocupações em relação à retenção de professores eficazes nas escolas. 

 

Segundo conclusões do relatório, para atrair e reter professores eficazes são 

necessárias iniciativas políticas direcionadas a melhorar a imagem e o status da 

docência, melhorar a competitividade salarial e as condições de emprego,  entre outras 

medidas. 

Embora as políticas apliquem-se de forma diferente aos 25 países participantes, 

esse relatório traz uma importante contribuição para a formulação de políticas para 

professores, mesmo nos países que não fizeram parte do estudo, mas que enfrentam 

realidades semelhantes e que buscam propostas para a melhoria de seus sistemas 

educacionais. 

Um dos aspectos destacados no relatório é a escassez de professores 

especialistas para as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, que não tem 

como causa apenas a questão da atratividade da carreira docente, mas também os 

altos índices de evasão nos cursos de licenciaturas nessas áreas do conhecimento. 

Estudo realizado há treze anos pela Comissão Especial de Estudos sobre a 

Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 2003) em parceria do MEC 

com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD) demonstra o alto percentual 

de evasão das licenciaturas. Apesar do tempo decorrido, os dados continuam atuais, 

como se pode observar na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Evasão nos cursos de Licenciatura em Ciências, 1997  
 

 
 CURSO PERCENTUAL DE EVASÃO 

Licenciatura em Matemática 56% 

Licenciatura em Química 75% 

Licenciatura em Física 65% 

Licenciatura em Biologia 42% 
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Investigar os cursos de licenciatura pode ser um caminho para melhor 

compreender este quadro. 

O recente trabalho publicado com o título “Estudo exploratório sobre o professor 

brasileiro: Com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007” 

(INEP, 2009) delineia um breve perfil do professorado brasileiro atuante na educação 

básica, assim como os aspectos relativos à formação docente, considerados a partir 

das etapas e das modalidades de ensino nos quais estes professores lecionam. 

Em um universo de 1.882,961 professores pesquisados e uma vasta quantidade 

de dados, os que se referem aos professores e sua formação para atuar nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nos são de particular interesse. 

Esse estudo mostra que do total de professores de nível superior que lecionam 

nos anos finais do ensino fundamental 10,7% são da área da Matemática; 6,0% de 

Ciências; 5,3% de Ciências Biológicas; 0,8% de Química e Física 0,7% (índices mais 

baixos dentre as demais áreas já que este nível de ensino não conta com estas 

disciplinas). 

No ensino médio a distribuição do total de professores segundo a área de 

formação indica 11,4% dos docentes na área da Matemática; 5,1% na área de Ciências; 

3,6% em Química e 2,8% em Física.    

Já aqui se percebe a carência de docentes atuantes nestas áreas, e o  baixo 

percentual de professores com formação inicial específica na disciplina que lecionam, 

como sugerem os dados deste relatório produzido pelo INEP (2009). As Tabelas 2 e 3 

foram extraídas do documento do INEP e ilustram essa situação. 

 
 
Tabela 2 - Professores por área de formação segundo a disciplina ministrada _ ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO ÁREA DE FORMAÇÃO 

MATEMÁTICA   

43,9%  Matemática 
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0,8% Área específica 
(Matemática/Estatística) 

16,9% Pedagogia 

38,3% Outras áreas 

CIÊNCIAS   

20,7% Ciências 

31,5% Área específica (Ciências da vida e 
Ciências Físicas) 

18,9% Pedagogia 

28,9% Outras áreas 

 
 

Tabela 3 - Professores por área de formação segundo a disciplina ministrada _ ENSINO MÉDIO 
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO ÁREA DE FORMAÇÃO 

MATEMÁTICA   

58,2%  Matemática 

1,2% Área específica (Matemática/Estatística) 

7,4% Pedagogia 

33,1% Outras áreas 

BIOLOGIA   

55,9% Ciências Biológicas 

16,3% Área específica (Ciências da Vida) 

6,4% Pedagogia 

21,4% Outras áreas 

FÍSICA   

25,2%  Física 

14,2% Área específica (Ciências Físicas) 

5,9% Pedagogia 

54,6% Outras áreas 

QUÍMICA   

38,2% Química 

17,4% Área específica (Ciências Físicas) 

5,5% Pedagogia 

21,4% Outras áreas 
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Como se pode observar na Tabela 3, Física e Química são as áreas mais críticas, 

mas os números relativos as áreas de Matemática e Biologia também não oferecem 

uma posição confortável. Indicam que essas áreas merecem ser priorizadas nas 

políticas públicas direcionadas aos professores da educação básica. 

Conclui-se, a partir desses dados, que são necessários muitos estudos que 

investiguem os gargalos que impedem os jovens de continuar nos cursos de graduação 

em áreas tão críticas. 

É importante ressaltar, que atrair e manter nos cursos de Licenciatura, bons 

alunos, por si só não garante a formação de bons professores. Para isso é preciso 

investir tempo, pesquisas e recursos de modo a que se possa estruturar projetos de 

formação de professores adequados as necessidades das escolas das diferentes 

regiões do país. 

Por isso acreditamos ser importante avaliar, em que medida, os cursos de 

licenciatura estão preparando seus futuros professores para atender as necessidades 

da docência na escola básica. 

 

  

        2.2  Características dos cursos de Licenciatura em Matemática e Ciências no 
Brasil Hoje 

 

  

A pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2009) que teve como objetivo “[…] 

analisar o que se propõe como disciplinas e conteúdos formadores nas instituições de 

ensino superior dos cursos presenciais das licenciaturas em Pedagogia, Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências Biológica […]”, foi uma importante fonte para este 

estudo, ao nos permitir obter um panorama amplo do que está sendo proposto como 

formação de professores no país, fornecendo uma visão geral de como são pensados e 

estruturados os cursos de formação inicial nas diferentes universidades. 

A pesquisa baseou-se na análise dos projetos pedagógicos, das grades 

curriculares e ementas de cursos fornecidas pelas Instituições de Ensino Superior, 

dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira (INEP), por meio das sinopses estatísticas da educação superior, e 

alguns dados do Relatório Síntese do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). 

A seleção dos cursos obedeceu a critérios de localização regional, categoria 

administrativa e organização acadêmica. 

Como nossa pesquisa trata de cursos nas áreas de Matemática, Física, Química e 

Biologia, centraremos nossa discussão nos dados das licenciaturas em Matemática e 

Ciências Biológicas trazidas por este relatório. 

Ao abordarmos estes dados, queremos destacar como as licenciaturas têm 

preparado os futuros professores para atuar nos anos finais da educação básica, já que 

é este o objetivo de sua formação profissional. Lembramos, porém, que a pesquisa da 

FCC oferece uma visão geral, não sendo aplicável a nenhuma licenciatura em 

particular. 

São necessárias investigações com um maior nível de aprofundamento, para que 

se possa compreender melhor a dinâmica e funcionamento desses cursos, seus ganhos 

e fragilidades.  

Para compor a amostra dos cursos de Licenciatura em Matemática, foram 

selecionados pelos pesquisadores da FCC, 31 cursos distribuidos em diferentes regiões 

brasileiras. A maior parte está localizada na região Sudeste (13), seguida da Nordeste 

(5) e do Sul (5). As regiões Norte (4) e Centro-oeste (4) são as que apresentam menor 

número de cursos no país, e também na amostra. 

Nas grades curriculares destes cursos foram encontradas 1.128 disciplinas 

obrigatórias3 e 100 optativas. Para fins de análise, o relatório faz um agrupamento das 

disciplinas que compõem as grades curriculares, de modo a verificar o que se propõe 

como formação de professores de Matemática. 

As categorias definidas como referência de agrupamento para análise foram: 1-

Fundamentos teóricos; 2-Conhecimentos relativos aos sistemas educacionais; 3-

Conhecimentos específicos da área; 4-Conhecimentos específicos para a docência; 5- 

Conhecimentos relativos a modalidades e nível de ensino específico; 6-Outros saberes; 

7-Pesquisa e trabalho de conclusão de curso (TCC). 

                                                           
3  Desse número foram excluídos os estágios.  
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Considerando as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Matemática e as 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica, os 

seguintes dados podem ser extraídos do relatório: 

 

1-Todos os cursos analisados fornecem os conteúdos considerados comuns aos 

cursos de Licenciatura em Matemática, porém há grande diferença nas denominações e 

no aprofundamento; enquanto 16% dos currículos apresentam conteúdos bastante 

aprofundados e de especialização importante para a formação do profissional 

matemático (e não do professor da educação básica), 45% dos currículos oferecem 

apenas conceitos básicos introdutórios (cerca de 21%, trabalham esses conteúdos em 

matérias ligadas a prática como componente curricular ou a conteúdos da educação 

básica). 

2- Disciplinas específicas do bacharelado que não são exigência da licenciatura 

têm seus conteúdos oferecidos em todos os cursos estudados como é o caso da 

Estatística e Probabilidade.   

3- Apesar de ser um curso destinado à formação de professores, no total da carga 

horária reservada às disciplinas obrigatórias, grande parcela das ementas estudadas 

destina apenas 3,3% aos Conhecimentos relativos aos sistemas educacionais e 18,5% 

aos Conteúdos dirigidos à escola básica, o que demonstra que estes cursos ainda não 

incorporaram em suas matrizes curriculares um projeto de formação voltado á realidade 

da escola básica. 

4-Em alto percentual das ementas, as disciplinas obrigatórias e optativas 

privilegiam os “Conhecimentos específicos da área” em detrimento daqueles destinados 

ao exercício da docência. 

5- As disciplinas referentes as metodologias e práticas de ensino específicas 

procuram atender as 400 horas de prática propostas na legislação específica como 

componente curricular, porém, na maioria das licenciaturas não parece haver uma 

intencionalidade na relação das atividades desenvolvidas com a formação para a 

docência. 

Ainda de acordo com o relatório, dados os diferentes arranjos das matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura, são três os perfis possíveis do licenciado em 
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Matemática: formação matemática profunda, mas escassa formação pedagógica; 

formação pedagógica desconexa da formação específica em Matemática; formação 

aprofundada em Educação Matemática aliada a formação pedagógica em Matemática. 

Os cursos que estariam propiciando aos futuros professores experiências mais 

relevantes e significativas para a construção da prática pedagógica são aqueles que 

oferecem uma formação mais aprofundada em Educação Matemática. 

Em meio a tantas fragilidades, é importante destacar o desequilíbrio entre a 

formação na área específica e a formação para a docência. Falta nos projetos 

pedagógicos dos cursos, o estabelecimento de critérios e práticas claramente 

explicitadas para a Prática de Ensino e o Estágio, o que contribuiria para uma formação 

mais adequada a um professor que atua na educação básica, como aponta o relatório. 

 
 

Considerando as fragilidades relativas a esses cursos, pode-se apontar a 
Prática e o Estágio como pontos que merecem a maior atenção na análise da 
formação de professores na maneira como está sendo realizada pelos cursos 
de Licenciatura em Matemática. Considerando que são, principalmente, nessas 
disciplinas/atividades que serão desenvolvidas e discutidas as competências e 
habilidades para que o futuro professor possa elaborar propostas efetivas de 
ensino-aprendizagem de Matemática para a sua atuação na Educação Básica, 
entende-se que a clareza e objetividade nos projetos pedagógicos dos cursos 
de Licenciatura em Matemática nessas disciplinas/atividades deixa muito a 
desejar. Outro aspecto importante, como fragilidade desses cursos, é o 
desequilíbrio entre formação na área específica e formação para a docência, 
com quase ausência de formação integradora. Nesse sentido, a falta de 
estabelecimento de critérios e práticas claramente explicitadas nos projetos 
pedagógicos, que possibilitem um diálogo crescente entre os dois contextos 
formativos, a escola e o ensino superior, também é ponto frágil nos projetos 
pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Matemática.” (GATTI, 2009, p.111-
112) 

 
 
Os cursos de Ciências Biológica analisados pela FCC também apresentam 

problemas na distribuição da carga horária entre as disciplinas específicas de Biologia e 

as disciplinas “pedagógicas“, aqui entendidas como aquelas direcionadas à 

aprendizagem da docência. Outras semelhanças com as Licenciaturas em Matemática 

também podem ser percebidas como na relação entre teoria e prática, entre ensino e 

pesquisa. 

Para o estudo dos cursos de Ciências Biológicas4 foram analisados 31 cursos de 

                                                           
4  Esta nomenclatura envolve cursos denominados de Biologia, Ciências Biológicas, Formação de 
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graduação presenciais. A maior parte está localizada na região sudeste (13), seguida 

da região Sul (7) e da Nordeste (5). As regiões Norte (2) e Centro-oeste (4) são as que 

apresentam menor número de cursos no país. 

Nestas licenciaturas a maioria das disciplinas obrigatórias, assim como no curso 

de Matemática, referem-se aos “Conhecimentos específicos da área” (saberes de um 

nível de aprofundamento mais elevado, para atuação do biólogo), correspondendo a 

64,3% do total. Em seguida, estão os “Conhecimentos específicos para a docência” 

(saberes que instrumentalizam a prática do professor), com 10,4%. As demais 

categorias de disciplinas possuem uma distribuição entre 4% e 7,1%, com exceção da 

categoria de análise “Conhecimentos relativos a modalidades de ensino específicas” 

com 0,8% do total.  

No que se refere às disciplinas optativas oferecidas pelos cursos de Ciências 

Biológicas, 59,7% do total desta carga horária concentra-se na categoria 

“Conhecimentos específicos da área”, 11,9% destina-se a “Outros saberes” e 10,4% a 

“Conhecimentos específicos para a docência”. 

Considerando as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas e 

as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica, 

podemos destacar do relatório: 

 

1. As disciplinas de formação docente ocupam entre 20 e 30% da carga horária 

dos cursos, mas na maior parte das ementas analisadas não foi observada uma 

articulação entre as disciplinas de formação específica e as de formação pedagógica; 

2. A falta de articulação das universidades com as instituições de educação básica 

e os sistemas de ensino estadual e municipal, prevista na ementa de poucas 

instituições. 

3. O uso de tecnologias de informação como mediadora da educação científica 

não apareceu nas ementas de praticamente nenhum dos cursos analisados. 

 

Estas ementas desconsideram que a condição docente, ou seja, “[…] a situação 

na qual um sujeito se torna professor […]” (TEIXEIRA, 2007, p.428) se instaura na 

                                                                                                                                                                                            
professores de Ciências e Formação de Professores de Biologia. 



32 

 

relação docente/discente, que tem na escola o lugar principal de sua realização. Esta 

falta de articulação revela o desconhecimento da potencialidade da escola como 

contexto favorável para a aprendizagem da docência. 

O lugar secundário atribuído a formação de professores nas universidades 

brasileiras é um aspecto ressalto por Gatti (2009, p. 152),  

 
 

Dentro desse quadro, a formação de professores é considerada atividade de 
menor categoria e quem a ela se  dedica é pouco valorizado. Decorre daí uma 
ordem hierárquica na academia universitária, as atividades de pesquisa e de 
pós-graduação possuem reconhecimento e ênfase, a dedicação ao ensino e à 
formação de professores supõe perda de prestígio acadêmico”. (GATTI, 2009, 
p.152) 

 
 

Daí inferirmos que na tentativa de oferecer uma formação mais qualificada aos 

alunos das licenciaturas, as universidades tornam estes cursos mais próximos da 

formação de um bacharel.  

Romanowski e Martins apresentaram, no XV ENDIPE dados do relatório da 

pesquisa denominada “As disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura: Tensões 

e Prioridades” (ROMANOVSKI et alli, 2010). 

Para este trabalho, as autoras selecionaram as teses defendidas nos programas 

de pós-graduação em educação defendidas entre os anos de 2004 e 2007, que tinham 

como objeto de estudo os cursos de licenciatura. Das leituras e análises dos textos das 

teses, Romanowski e Martins tecem algumas considerações em relação à situação 

atual das licenciaturas quanto a: reformulação dos cursos; disciplinas dos cursos; os 

processos de formação; tecnologias de informação e comunicação. 

Destacamos as seguintes contribuições extraídas do texto final do simpósio (2010, 

p. 521-522) referentes as condições da atual situação da formação do professor nos 

cursos de licenciatura: 

 Na maioria das instituições aconteceu o processo de reformulação dos cursos, 

apesar das resistências e conflitos estabelecidos durante o processo; a reconfiguração 

parece cingir-se a reordenação da grade curricular na distribuição das disciplinas que a 

compõem; 

 As condições de oferta dos cursos, embora em constante expansão, são 
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precárias tanto de recursos institucionais, como laboratórios, apoio a pesquisa, apoio ao 

estágio, como em relação a efetivação de uma formação consequente; 

 Aspectos emergentes nas atuais relações sociais que implicam na prática 

pedagógica tais como a inclusão, tanto de portadores de deficiências como a inclusão 

social são pouco pesquisados e igualmente inseridos timidamente nos cursos de 

licenciatura; 

 A articulação entre a educação superior e a educação básica é alvo de 

iniciativas que contam mais com o esforço pessoal dos professores e alunos envolvidos 

do que com as instituições formadoras; 

 A formação do professor permanece atrelada a reprodução disciplinar de 

conteúdos descontextualizados em relação aos problemas da escola básica 

trabalhados de modo fragmentado.  

 

Tanto as conclusões de Romanowiski e Martins quanto as de Gatti nos induzem a 

refletir que a pesquisa acumulada nas últimas décadas oferece um referencial 

consistente para a definição de políticas e indicativos para as mudanças nos cursos de 

formação, mas as reformulações dos cursos ainda estão distantes do ideal. 

 Embora fuja ao escopo deste trabalho fica a pergunta: “se a crise é real, e vem 

se avolumando há décadas, porque mudanças profundas não ocorrem?” (GATTI, 2010, 

p. 505).   

 

 

3 Objetivos do estudo 
 

 

Acreditamos que a função dos cursos de licenciatura é formar sujeitos peritos na 

tarefa de ensinar, cabendo à formação inicial fornecer as bases nas quais serão 

desenvolvidos os conhecimentos profissionais dos professores. Consideramos também, 

que não se forma um professor abstrato, para trabalhar em uma escola abstrata mas 

formamos um professor para trabalhar em um determinado contexto, para uma certa 

realidade, por mais ampla que ela seja.  
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A partir destas considerações formulamos como objetivo de nossa pesquisa: 

Analisar em que medida os cursos de licenciatura dupla em ciências de uma dada 

universidade da região norte do país estão preparando os futuros professores para 

atender as necessidades da docência na escola básica. 

Este objetivo nos levou a formular a seguinte questão de pesquisa: 

-Quais conhecimentos, habilidades e competências são necessárias na formação 

dos alunos dos cursos de licenciatura, para melhor prepará-los para atender as 

necessidades do ensino na educação básica? 

Para responder a este questionamento, entendemos que não era suficiente 

entrevistarmos professores e alunos da universidade, era necessário ir até a escola, 

lócus de formação do educador. Novos questionamentos surgem, e tornam-se os fios 

condutores de nossa pesquisa: 

- Para os professores e gestores que atuam na escola pública, quais 

conhecimentos, habilidades e competências são tidos como necessários ao professor 

para exercer a docência? 

- Para os professores formadores dos cursos de licenciatura, quais 

conhecimentos, habilidades e competências são necessários na formação dos alunos 

destes cursos, para melhor prepará-los para atuar como professores da educação 

básica? 

- E para os licenciandos, futuros professores, quais os conhecimentos, habilidades 

e competências percebidos como necessários para melhor prepará-los para exercer a 

docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio? 

- Quais os princípios norteadores do Projeto Pedagógico de cada curso, e como o 

perfil do profissional a ser formado, as competências e os saberes necessários a 

docência são expressos neste documento? 

Na busca das possivéis respostas a essas questões, acreditamos que é 

necessário considerar a particularidade da realidade de cada município e de suas 

escolas (o nosso contexto). Para nós, a formação precisa ser pensada tendo como 

referência a escola e para buscá-la é preciso ouvir seus protagonistas: professores e 

gestores, e considerar o que eles julgam que um professor precisa saber para atuar na 

escola. É preciso pensar a formação inicial para além da universidade. 
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Por outro lado, professores formadores e alunos também precisam ser ouvidos. 

São os professores formadores os responsáveis pela concepção e execução do curso. 

O enfoque e as perspectivas que adotam sobre a educação e sobre a função de 

professor influem diretamente na formação dos alunos, pois atuam como “[…] uma 

espécie de ‘currículo oculto’ da metodologia da educação […]” (IMBERNÓN, 2006, 

p.66). 

Os alunos embora ainda não tenham experiência como docentes, carregam 

consigo uma série de experiências prévias de ensino, pois cursaram a escolaridade 

obrigatória ao ingresso nos cursos de licenciatura e assim construíram uma 

representação acerca da função docente, das qualidades e habilidades necessárias ao 

professor, “[…] as quais podem ser assumidas de forma acrítica e influenciar de um 

modo inconsciente o professor […]” (GARCIA, 1999, p. 24). 

O Projeto Pedagógico de cada curso é por nós considerado uma importante fonte 

de informação, pois evidencia as concepções e princípios que configuram os cursos, 

bem como as contradições presentes nas diferentes falas dos que os concebem e 

concretizam. Consideramos a análise dos Projetos de Formação necessária “[…] pois 

as propostas de formação congregam indícios de como a comunidade acadêmica 

responsável pela formação docente tem contribuído para o movimento histórico de 

reconfiguração dos cursos de licenciatura […]” (ALMEIDA, 2005, p. 59). 

Acreditamos que entender como o futuro docente está sendo formado pelos 

cursos de licenciatura, tendo em vista a realidade da escola básica, pode contribuir com 

elementos a serem futuramente utilizados para intervir e redefinir as estruturas destes 

cursos, e dessa forma colaborar para a construção de projetos para os cursos de 

licenciatura que atendam as necessidades da educação básica deste município e 

demais localidades beneficiadas pelo pólo. 
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PARTE 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

______________________________________________ 

 
 
1 Formação inicial e desenvolvimento profissional 

 

 

Ao falar de formação de professores, Marcelo Garcia (1999, p.19-20) tem como 

princípio que os sujeitos adultos contribuem para o seu processo de formação, 

apoiados nas representações e competências que já possuem. Outra consideração 

importante do autor é que a formação sempre está relacionada a alguma atividade e 

direcionada a um objetivo.  

Para Garcia o conceito de formação é passível de muitas interpretações, embora 

ele tenha encontrado pontos em comum à maioria dos autores, como associar o 

conceito de formação ao de desenvolvimento pessoal e o forte peso do componente 

pessoal na formação. Assim, 

 
 

a formação pode ser entendida como uma função social de transmissão de 
saberes, de saber-fazer ou do saber-ser que se exerce em benefício do sistema 
socioeconómico ou da cultura dominante. A formação pode também ser 
entendida como um processo de desenvolvimento e de estruturação da 
pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de 
possibilidades de aprendizagem, de experiências dos sujeitos. Por último, é 
possível falar de formação como instituição, quando nos referimos à estrutura 
organizacional que planifica e desenvolve as actividades de formação (FERRY 
apud GARCIA, 1999, p.19)  

 
 
Para Garcia (1999, p.22), se consideramos a docência como uma profissão, é 

necessário, como nas outras profissões, que as pessoas que a exercem tenham 

domínio da ciência, da arte e da técnica; noutras palavras, é preciso que tenham 

competência profissional. 

A formação de professores hoje é compreendida como um processo que 

corresponde a todo o itinerário profissional vivido (CANÁRIO, 2006; GARCIA, 1999, 



37 

 

2009; IMBERNÓN, 2009, 2006), ou seja, a formação não pode mais ser entendida 

como uma primeira e curta fase que corresponderia aos cursos de Pedagogia e 

Licenciatura, mas é uma longa trajetória que abrange toda a vida do professor. A 

formação, segundo Garcia (idem,p.26) , se dá em processos através dos quais os 

professores adquirem ou modificam seus conhecimentos, habilidades e competências 

profissionais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e do ensino que 

oferecem.  

Embora a formação abarque toda a vida profissional do professor, nela podem ser 

identificadas etapas ou níveis. Esta diferenciação é útil se considerarmos que cada uma 

destas fases apresenta objetivos, conteúdos e metodologias diferentes. 

Sharoon Feiman (apud GARCIA, 1999, p. 25) classificou essas fases da seguinte 

maneira: 

1) Fase de pré-treino: Inclui as experiências de ensino vividas quando alunos, 

prévias à entrada no ensino superior; 

2) Fase de formação inicial: Corresponde ao período de aluno do ensino superior 

nos cursos de Pedagogia ou Licenciatura; 

3) Fase de iniciação: São os primeiros anos de exercício do magistério, como 

professor iniciante; 

4) Fase de formação permanente: É a última fase identificada por Feiman e inclui 

as atividades de formação oferecidas pelas instituições ou por iniciativa do próprio 

professor para seu desenvolvimento profissional. 

Focalizamos neste trabalho a fase de formação inicial, que se refere aos cursos de 

formação superior oferecidos nas universidades, como requisito para obtenção do título 

de licenciado e que deverá qualificar o profissional a atuar na educação básica. 

Outro termo ao qual recorreremos é “desenvolvimento profissional”. Para 

Imbernón (2009, p.32) “[...] é qualquer intenção sistemática de melhorar a prática 

profissional, as crenças e os conhecimentos profissionais, com o propósito de melhorar 

a qualidade docente, investigadora e de gestão […].  

Garcia (2009, p.42) concebe o desenvolvimento profissional “[...] como um 

processo de aprendizagem não linear e evolutivo, cujo resultado não só se percebe nas 

mudanças das políticas de ensino, mas também no pensamento acerca do como e do 
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porquê dessa prática [...]”. O desenvolvimento profissional é caracterizado como um 

processo individual e coletivo, que inclui experiências tanto formais como informais, que 

contribuem para o desenvolvimento das competências profissionais dos professores.  

Acreditamos ser importante definir esses termos para demarcar que a separação 

entre formação inicial e desenvolvimento profissional é apenas esquemático, posto que 

a primeira está implicada no segundo conceito. 

A razão de utilizarmos o conceito de desenvolvimento profissional é que este traz 

uma conotação de evolução, continuidade e intencionalidade (GARCIA, 2009), além de 

ultrapassar a tradicional divisão entre formação inicial e continuada. 

Ao desconsiderarmos essa divisão, aceitamos que a formação inicial não é 

suficiente para preparar o professor para todos os desafios de seu dia a dia profissional, 

mas é muito importante como início de sua profissionalização. Nas palavras de Cunha 

(2010, p. 141) a formação inicial 

 
 

“[…] Longe está de esgotar o processo de formação: entretanto precisa dar a 
base estrutural que favorece ao professor recursos para seu desenvolvimento 
profissional. Uma boa formação inicial alicerça a trajetória do professor. Sobre 
ela ele fará reconstruções e ampliações, mas sempre partindo da aprendizagem 
de base. Mais do que conteúdos, essa formação precisa favorecer a construção 
de conhecimentos […]” 

 
 
Da mesma forma, acreditamos que o professor desenvolve seus saberes 

profissionais ao longo de toda a sua carreira, por intermédio de ações sistemáticas e 

intencionais diferenciadas. 

 

 

2 Formação inicial para a docência: construção das bases do desenvolvimento 
profissional 

 

 
[…] A formação inicial é muito importante, já que o conjunto de atitudes, valores 
e funções que os alunos de formação inicial conferem à profissão será 
submetido a uma série de mudanças e transformações em consonância com o 
processo socializador que ocorre nessa formação inicial. É ali que se geram 
determinados hábitos que incidirão no exercício da profissão. (IMBERNÓN, 
2006, p. 55) 
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Iniciamos este item trazendo a fala de Imbernón, que destaca o importante papel 

da formação inicial na determinação de hábitos profissionais. Embora pareça uma 

conclusão simples e óbvia, merece um olhar mais atencioso quanto as suas 

implicações. 

Ainda persiste no imaginário popular a idéia de que para ser um bom professor, é 

suficiente dominar o conteúdo cabendo à formação inicial “suprir” o futuro professor do 

domínio deste conteúdo. 

Nessa concepção o aluno é considerado uma tabula rasa, um recipiente vazio a 

ser preenchido pelos conteúdos da formação, porém, se consideramos que para ser 

professor é preciso mais que o domínio do conteúdo e que o aluno traz consigo uma 

história educacional, carregada de valores, atitudes e disposições sobre a docência, a 

formação inicial torna-se um momento único e essencial para rever as representações e 

analisá-las a luz dos conhecimentos profissionais. 

Conforme esclarecemos anteriormente, a especificidade do papel do professor é a 

mediação entre o conhecimento e o aprendiz; mais do que transmitir uma informação, 

seu papel é “fazer com que o outro se aproprie de um saber” e para isso a formação 

 
 

[…] deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, 
habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. O 
eixo fundamental do currículo de formação do professor é o desenvolvimento de 
instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria 
prática docente, e cuja meta principal é aprender a interpretar, compreender e 
refletir sobre a educação e a realidade social de forma comunitária […] 
(IMBERNÓN, 2006, p. 55). 

 
 
Sem excluir uma formação conteudinal sólida, ser professor implica dominar uma 

diversidade de saberes5, o que torna a formação inicial complexa e ao mesmo tempo 

tão necessária. 

Garcia propõe oito interessantes princípios para pensar a formação de 

professores. 

 

1) No primeiro princípio defende que a formação de professores deve ser pensada 

                                                           
5  Dedicaremos o item 3 da Parte 2 a questão dos saberes docentes. 
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como um contínuo, que embora constituído por fases claramente diferenciáveis em seu 

conteúdo curricular, deverá manter alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos 

comuns, independente do nível. Alerta ainda que “ […] não se pode pretender que a 

formação inicial ofereça “produtos acabados”, mas sim compreender que é a primeira 

fase de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional.” (GARCIA, 

1999, p. 27) 

2) O segundo princípio consiste “[…] na necessidade de integrar a formação de 
professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular6 
[…]”(idem). Reforça esse princípio a opinião de Imbernón (2006, p.20) sobre a 

necessária redefinição da profissão docente, na qual o professor precisa converter-se 

em um profissional que participa ativa e criticamente dos processos de inovação e 

mudança. 

3) Juntamente ao princípio anterior, Garcia (1999, p.28) salienta a necessidade de 

associar os processos de formação docente ao desenvolvimento organizacional da 

escola, destacando sua potencialidade como contexto favorável para a aprendizagem 

dos professores. 

4) O quarto princípio traz como referência o “Conhecimento Didático do 

Conteúdo”, um dos tipos de conhecimento identificados por Shulman, com o objetivo de 

salientar a necessária articulação e integração, na formação de professores, dos 

conteúdos acadêmicos e disciplinares com a formação pedagógica. Destaca que é este 

conhecimento didático do conteúdo o estruturador do pensamento pedagógico do 

professor. 

5) Como quinto princípio traz a necessidade de integração teoria-prática na 

formação de professores. Cita diversos autores cujos trabalhos afirmam que os 

professores, como profissionais do ensino, produzem um conhecimento próprio a partir 

de suas experiências e vivências particulares. Defende que a formação “[…] deve ter 

em conta a reflexão epistemológica da prática (Villar Angullo 1988e, 1992a), de modo a 

que aprender a ensinar seja realizado através de um processo em que o conhecimento 

prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num currículo orientado para a 

ação […] (GARCIA, 1999, p.29). 

                                                           
6  grifo do autor 
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6) O sexto princípio destacado por Garcia (idem) é a busca do isomorfismo entre a 

formação recebida pelo professor e o tipo de conhecimento que futuramente esse 

professor irá desenvolver. Embora reconheça que cada nível de ensino tem 

possibilidades e necessidades didáticas diferentes, na formação é preciso haver 

congruência entre o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico 

transmitido. 

7) Em sétimo lugar surge o princípio da individualização, que deve ser parte 

integrante de qualquer programa de formação de professores. Aprender a ensinar não 

pode ser um processo homogêneo para todos os sujeitos. A formação de professores 

deve considerar as características pessoais, cognitivas, contextuais, culturais, 

relacionais, etc., de cada professor ou grupo de professores, para que possa 

desenvolver suas capacidades e potencialidades  respondendo as necessidades e 

expectativas de cada integrante da formação, seja ela pessoal ou profissional. 

8) Por último, a formação de professores  deve valorizar o questionamento e o 

desenvolvimento do conhecimento a partir do trabalho e da reflexão dos professores: 

“[…] a formação de professores deve promover o contexto para o desenvolvimento 

intelectual, social e emocional dos professores […]”  (GARCIA, 1999, p.30).  

 

Longe de esgotar a concepção de formação de professores e os métodos mais 

apropriados para o seu desenvolvimento, estes princípios contribuem para pensarmos a 

formação de professores como um processo contínuo, do qual a escola é parte, e que 

tem no professor, ou futuro professor, não apenas um  aprendiz, mas um sujeito adulto 

que contribui para seu próprio processo de formação e cujas representações, 

necessidades e expectativas precisam ser consideradas. 

Dos oito princípios citados por Garcia, aquele que para nós assume maior 

relevância é o terceiro. Acreditamos que ter a escola como local privilegiado de 

desenvolvimento profissional do professor, pode representar o diferencial na construção 

de novas propostas para a formação inicial. 

Longe de ser uma solução única, tampouco simples, “passar a formação de 

professores para dentro da profissão” nas palavras de Nóvoa (2009, p.36), pode ser 

uma tentativa de trazer o professor e a escola ao centro das preocupações nos cursos 
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de licenciatura, pensar a profissão, para então pensar a formação, buscar as 

necessidades formativas diante da situação existente. 

Para Nóvoa (idem) cabe aos professores mais experientes um papel central na 

formação dos futuros professores. Ao contrário do que acontece nas outras profissões, 

como na medicina, engenharia e arquitetura, nas quais os profissionais experientes têm 

um papel dominante na formação de seus futuros colegas, na formação de professores 

isso nem sempre acontece.  

Acreditamos ser necessário estreitar os laços entre a escola e a formação inicial, 

entre os professores experientes e a formação de seus futuros colegas, entre a teoria e 

a prática. Para isso não são suficientes imersões pontuais nas escolas nos períodos de 

práticas e estágios curriculares, é preciso de fato, pensar a formação docente a partir 

da escola. 

 
 

3 Pensar a formação docente a partir da escola  
 

 

As conclusões do Relatório da Fundação Carlos Chagas, com base na análise dos 

cursos de licenciatura, apontam a frágil preparação dos licenciandos para o exercício do 

magistério na educação básica. 

Corroborando estas conclusões, o relatório da pesquisa “As disciplinas 

pedagógicas nos cursos de licenciatura: Tensões e Prioridades” (ROMANOWSKI e 

MARTINS, 2010)  destaca que a articulação entre a educação superior e a educação 

básica decorre mais de esforços pessoais dos professores e alunos do que de 

iniciativas das instituições formadoras.  

O que esses dados sugerem é que os cursos de licenciatura, não preparam 

adequadamente os estudantes para atuar na educação básica no Brasil.  

Tal situação é agravada pela falta de definição do perfil dos egressos destes 

cursos, em alguns casos condizente com a formação para a docência, em outros mais 

próximo ao de um bacharel. Parece haver dificuldade de organizar os saberes 

específicos da área aos saberes docentes, condição necessária à formação do futuro 
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professor.  

Em alguns cursos ainda é dominante o modelo da racionalidade técnica que 

concebe a prática como um momento de aplicação da teoria, previamente descrita, 

traduzida e operacionalizada nos cursos de formação. 

Como esclarece Cunha (2010, p.137) “[…]  A prática, nessa lógica de currículo, 

não é referência para a teoria, ao contrário, como a lógica positivista determina, a teoria 

é a referência para a prática que deve, fundamentalmente, reproduzi-la em situações 

concretas.”  

Tais cursos não tem proporcionado aos seus licenciandos uma experiência 

significativa na realidade escolar, especialmente nos momentos de prática e estágio 

supervisionado, nos quais os alunos poderiam desenvolver as competências docentes.  

Na falta de diálogo entre as disciplinas de conhecimentos específicos, as 

disciplinas de conhecimentos pedagógicos e a escola, esses futuros professores não 

estão sendo preparados para atuar na escola concreta, com as imprevisibilidades e 

desafios que esta apresenta. 

Nesta frágil relação entre teoria-prática, os licenciandos, ao perceberem que seus 

conhecimentos não são suficientes para exercer a docência nas salas de aula, 

concluem que os saberes profissionais são adquiridos na prática, e que “a teoria na 

prática é diferente”. Persiste, no senso comum, a idéia de que na escola, no exercício 

profissional, “na prática” tudo é diferente, que os conhecimentos adquiridos no curso de 

formação são insuficientes, pois a escola é o lugar decisivo no qual se produzem as 

competências profissionais. 

Essa crença tem que ser considerada com cautela, pois como afirma Rui Canário 

(1998, p.12) é na escola que os professores aprendem a sua profissão, mas não 

exclusivamente nela. A formação inicial tem um papel importante ao propiciar ao futuro 

professor as bases sobre as quais ele desenvolverá seu conhecimento em educação.  

A recomendação de ter as escolas como espaços de formação contextualizada 

para o exercício das práticas docentes, deve aliar-se a proposta da reflexão crítica, 

ancorada nos saberes específicos da docência. Santos (2007, p.238) advoga “[…] a 

importância da reflexão, como elemento fundamental para o desempenho da atividade 

prática […]”. 
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O mesmo ponto de vista é defendido por Garcia (1999, p. 29) ao discorrer sobre a 

elaboração de um currículo voltado para a ação docente. O autor propõe que: 

 
 

[...] aprender a ensinar seja realizado através de um processo em que o 
conhecimento prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num 
currículo orientado para a ação (...) a prática é concebida como o espaço 
curricular especialmente delineado para aprender a construir o pensamento 
prático do professor em todas as suas dimensões (...) Mas a prática, para que 
seja fonte de conhecimento, para que se constitua em epistemologia, tem de 
acrescentar análise e reflexão na e sobre a própria ação [...]” 

 
 

Para cumprir esses propósitos deve haver uma mudança no modo como a 

formação docente tem sido pensada, analisada e implementada. 

Ao questionar “Com que parâmetros ou com que referentes vem sendo analisada 

a formação docente?” Arroyo (2007, p.191) conclui que tais análises têm girado em 

torno da legislação e seus modelos predefinidos de formação, adotados pelos cursos e 

instituições formadoras com a crença em modelos pré-concebidos de docência e a 

adoção do protótipo idealizado do professor crítico e transformador. Tal postura 

justificaria o formato de escola única de formação, voltada para uma escola de 

educação básica igualmente única. Para essa escola básica abstrata, um professor 

igualmente idealizado. 

Arroyo (2007) argumenta que não existe um modelo pré-definido de docência, 

tampouco de formação ou de educador. Para o autor, é preciso olhar para as formas 

concretas de atuação dos docentes, considerar a condição e a forma como a docência 

é produzida para então pensar a formação.  

Na perspectiva do autor, a formação do futuro professor tem como ponto de 

partida a condição e o trabalho docente, ou seja, “[…] Saber mais sobre a docência 

para a qual se prepara, seria um dos saberes mais formadores; seria o norteador para a 

conformação do currículo de formação” (ARROYO, 2007, p. 194).  

Acreditamos que é impossível realizar esse movimento se não houver um diálogo 

entre a instituição formadora e a escola básica, assim como não é possível pensar um 

professor dissociado da escola. 
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3.1 Formação centrada na escola: construindo competências em contexto de 
trabalho 

 

 

Segundo Garcia (1999, p.77) as instituições formadoras de professores cumprem 

basicamente três funções: a formação e conseqüente preparação dos futuros 

professores para o exercício profissional; o controle da certificação e atuação da 

profissão docente; e a dupla função, de ser agente de mudança do sistema educativo e 

instituição social de reprodução da cultura dominante. 

Para o autor, ao considerar a docência uma profissão, cabe às instituições 

formadoras proporcionar a aquisição e/ou aperfeiçoamento das competências 

profissionais necessárias ao exercício desta atividade, logo, uma das funções dos 

programas de formação de professores é “[…] ensinar a ‘competência de classe ou 

conhecimento do ofício’ de forma a que os professores se tornem sujeitos peritos na 

tarefa de ensinar” (GARCIA, 1999, p. 80). 

Se cabe às instituições formadoras de professores ensinar o “conhecimento do 

ofício” ao seu alunado, e se esse ofício tem lugar na escola, perguntamos: Qual o papel 

da escola no processo de formação inicial? 

A universidade ao estabelecer parceria com a escola possibilita aos alunos 

construir competências voltados ao seu contexto de trabalho. Porém, esse movimento 

de aproximação entre escola e universidade não é simples, implica rever concepções 

que orientam muitos dos cursos de formação de professores, como a de que a escola é 

um lugar de “aplicação” e não de aprendizagem da profissão. 

Se o primeiro passo é a aproximação entre as instituições de formação e os 

espaços reais da escola, um segundo movimento demanda que “[…] os contatos 

estreitos com os contextos de trabalho sejam os mais precoces possíveis e se façam 

presentes ao longo de todo o percurso de formação inicial, não se circunscrevendo a 

uma etapa final […]”  (CANÁRIO, 2007, p.70).  

Podemos justificar o contato precoce com o contexto de trabalho se concebemos 

a escola como uma organização “aprendente“, na qual as práticas profissionais e os 

modos de interação entre profissionais emergem nos espaços de ação coletiva, 
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possibilitando a socialização profissional dos licenciandos. “[…] Só assim é possível 

favorecer um percurso interativo entre formação e trabalho, que permita um movimento 

duplo; por um lado, a mobilização de saberes teóricos para a ação e, por outro, a 

formalização (teórica) de saberes adquiridos por via experiencial […]” (idem, p.71). 

Embora a LDB de 1996 e as Diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura 

enfatizem a importância das práticas nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas,  poucas 

universidades têm sabido articular com os sistemas de ensino e as escolas, processos 

formativos verdadeiramente integrados e integradores (CUNHA, 2010, p. 141). 

Daí a necessidade de avançar nas discussões e na reestruturação dos cursos de 

formação, ultrapassando a tendência vigente de modificações que não alteram sua 

lógica, tampouco rompem com concepções vigentes, como: a dicotomia teoria e prática; 

a perspectiva da universidade como produtora de conhecimentos e da escola como 

lugar de aplicação; e a crença na sólida formação teórica como garantia de uma boa 

prática.  

Por não acreditarmos na existência de modelos, ou fórmulas únicas e aplicáveis a 

todas as situações de formação, buscamos construir uma “ponte” entre as vivências 

cotidianas da escola, expressas na fala de professores e gestores, sobre os 

conhecimentos, competências e habilidades necessários ao exercício do magistério, e a 

instituição formadora de professores, lugar onde se espera que sejam construídas as 

“bases” nas quais serão desenvolvidos os conhecimentos profissionais. 

Recorrer a esses diferentes atores e tecer considerações a partir de suas falas é 

uma tentativa de aproximar escola e formação de professores, e tê-la como referência 

na constituição de um perfil profissional desejável aos alunos-futuros licenciados. 

Na busca de respostas sobre quais conhecimentos, habilidades e competências 

podem fornecer as bases necessárias ao desenvolvimento profissional dos alunos dos 

cursos de licenciatura ouvimos esses diferentes sujeitos, e para melhor nos 

aproximarmos da leitura destes dados, recorremos às propostas de três autores: 

Shulman, Tardif e Carlos Marcelo Garcia. 
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4 Conhecimentos, habilidades e competências, quais são os saberes necessários 
ao professor? 
 
 

Ao questionarmos “quais conhecimentos, habilidades e competências são 

necessários ao professor para atuar na educação básica?”, nos deparamos com as 

diferentes definições que estes termos recebem e as muitas tipologias e classificações 

propostas por diferentes autores. 

O que é preciso, desejável, importante ensinar nos cursos de formação inicial de 

professores é uma questão de pesquisa ainda sem resposta. Hoje os papéis 

profissionais não estão claramente definidos, requer-se o desenvolvimento de pessoas 

flexíveis, que possam se adaptar facilmente a situações não previstas. 

O campo de pesquisa dos saberes docentes vem se desenvolvendo de forma 

significativa nos últimos 20 anos. No final dos anos 1980, Estados Unidos e Canadá 

iniciaram um movimento de reforma na formação inicial dos professores da Educação 

Básica. Estas reformas influenciaram diversos outros países, e estenderam-se à 

América Latina. A forma como os diferentes países vivenciaram ou vivenciam estas 

reformas varia significativamente (ALMEIDA e BIAJONE, 2007, p. 283). 

Objetivos e princípios comuns a estas reformas foram identificados por Borges e 

Tardif (apud ALMEIDA e BIAJONE, 2007, p. 283), dentre eles: 

 
 

[…] conceber o ensino como uma atividade profissional que se apóia num sólido 
repertório de conhecimentos; considerar os professores como práticos 
reflexivos; ver a prática profissional como um lugar de formação e de produção 
de saberes pelos práticos; instaurar normas de acesso à profissão e 
estabelecer ligações entre as instituições universitárias de formação e as 
escolas de Educação Básica.   

 
 
As pesquisas voltadas à sistematização dos saberes mobilizados pelos 

professores  têm a intenção de melhorar a formação destes profissionais influenciando 

diretamente os programas de formação. Diversos estudos feitos com professores de 

carreira (ou professores experientes) têm fornecido indicativos do que estes julgam ser 

os “saberes bases ou conhecimentos bases” (nas palavras de Shulman) de sua 



48 

 

profissão e as fontes de origem desses diversos saberes (BORGES, 2004; ALMEIDA e 

BIAJONE, 2007). 

Para discutir os saberes (aqui entendidos como conhecimentos, habilidades e 

competências ou saber, saber ser e saber fazer do professor) necessários para a 

atuação do professor da educação básica, de modo a construir uma referência teórica 

para a coleta e análise dos dados, nos fundamentaremos nas perspectivas teóricas de 

Maurice Tardif, Lee Shulman e Carlos Marcelo Garcia.  

 

 

4.1 Tardif e os saberes da experiência 
 

 

Maurice Tardif (2007, p.09) define os saberes que servem de sustentação ao 

ofício de professor ou saberes profissionais como os conhecimentos, o saber-fazer, as 

competências e as habilidades a que os professores lançam mão para realizar as 

diversas tarefas do dia-a-dia da profissão. 

Para este autor, o saber dos professores é um saber social, pois é compartilhado 

por todo um grupo de agentes, sua posse e utilização dependem de sua legitimação por 

um sistema social para esse fim dirigido, porque seus objetos, suas práticas, são 

sociais; para ser adquirido depende de uma socialização profissional que evolui com o 

tempo e com as mudanças sociais (idem, p.13-14). 

O saber dos professores está intrinsecamente relacionado a sua identidade e suas 

experiências de vida, sendo indissociável do trabalho que realizam, tornando impossível 

estudá-lo desconectado dos demais elementos constitutivos do trabalho docente. 

Esse saber é temporal porque é produzido ao longo de um processo de 

aprendizagem, de domínio dos saberes necessários ao trabalho docente, que tem início 

na experiência escolar e se desenvolve ao longo da vida. 

Tardif aponta para a diversidade ou pluralismo dos saberes docentes e destaca 

que estes são compósitos, heterogêneos, plurais e temporais, proveniente de diferentes 

fontes, com os quais os docentes mantêm relações diferentes.  

O saber docente é formado por um amálgama de saberes oriundos da “[…] 
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formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais […]” 

(TARDIF, 2007, p.36) que podem ser divididos em: saberes profissionais, saberes 

pedagógicos, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. 

Os saberes profissionais são aqueles destinados à formação científica ou 

acadêmica dos professores. São baseados nas ciências da educação, e fazem parte do 

processo de formação inicial e continuada. 

Os saberes pedagógicos estão ancorados nas doutrinas e ideologias pedagógicas 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa, ganham espaço na formação 

profissional dos professores, incorporando a ela formas de saber-fazer e técnicas. 

Os saberes disciplinares ou curriculares correspondem aos diversos campos do 

conhecimento humano, são definidos e selecionados pela instituição universitária e 

integram os cursos sob a forma de disciplinas específicas.  

A sociedade define os conhecimentos que considera relevantes a serem 

ensinados nas escolas. Esses conhecimentos são organizados pela escola sob a forma 

de conteúdos, com objetivos e métodos que os professores devem aprender a utilizar 

ao longo de sua carreira, e que correspondem aos saberes curriculares. 

Os saberes experienciais são aqueles que os professores desenvolvem no 

exercício de sua prática, são saberes que surgem da experiência, da prática cotidiana 

da profissão. São saberes formados pela associação de todos os “demais saberes” do 

professor, “[…] retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e 

na experiência […]” (TARDIF, 2007, p.54), norteiam suas práticas e ressignificam os 

demais saberes.  

Tardif atribui especial importância aos saberes da experiência, explica que esses 

saberes são desenvolvidos na prática e são por ela validados. Suas pesquisas indicam 

que para os docentes estes saberes são os fundamentos de sua competência, e é com 

base neles que os professores julgam a sua formação. 

Diferente dos saberes da experiência, os saberes relativos à formação 

profissional, os saberes das disciplinas ou curriculares não dependem, não são 

definidos ou controlados pelos professores. Essa relação de exterioridade se manifesta 

na desvalorização de sua formação profissional e valorização da prática como elemento 

constitutivo de sua competência profissional (TARDIF, 2007; BORGES, 2004).  
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Em sua pesquisa de doutorado Borges (2004) investigou a concepção de 23 

docentes da Educação Básica do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série a respeito de 

seus saberes profissionais, particularmente o lugar, o peso e o significado dos 

componentes curriculares face a sua formação e trabalho. 

A autora propôs aos seus entrevistados que falassem dos saberes que 

consideravam a base de seu ensino. Os diferentes saberes mencionados pelos 

professores foram agrupados por afinidade e deram origem a 6 categorias.  

Tipos de saberes na base da profissão (BORGES, 2004, p.181): 

 

1- Conhecimento da matéria ensinada; 

2- Conhecimento das Ciências Humanas e Sociais; 

3- Saber ensinar; 

4- Saberes das finalidades educativas; 

5- Conhecimentos gerais e de outros campos específicos; 

6- As posturas, o saber ser, saber fazer, o saber agir, os valores. 

 

Quanto a origem, ou fonte de onde provêm esses saberes, a autora identificou 

(idem, p.198): 

 

1- Saberes, valores e posturas provenientes de sua história de vida pessoal; 

2- Saberes provenientes de experiências vivenciadas durante a sua 

escolarização e em suas experiências pré-profissionais; 

3- Saberes oriundos da própria formação universitária; 

4- Saberes oriundos da experiência profissional. 

 

Borges constatou que para seus informantes, os saberes de sua profissão são tão 

intimamente relacionados entre si e às situações de trabalho para as quais são 

mobilizados, que é quase impossível identificá-los, daí a dificuldade de elencar os mais 

importantes.  

Para seus entrevistados, saber transformar o conteúdo em algo ensinável é 

mencionado como um dos saberes essenciais ao professor, e é para tornar os 
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conhecimentos ensináveis, que muitos professores buscam outros saberes.    

A ênfase na prática e na experiência como referentes de aprendizagem 

profissional foi outro ponto de destaque dos informantes da autora. Muitos ressaltaram 

características pessoais para explicar seu desempenho e competência profissionais 

(Borges, 2004, p.151). 

Os saberes docentes surgem na e da experiência, congregam todos os demais e 

são amalgamados de tal forma que para os professores é difícil distingui-los e 

hierarquizá-los separados das situações concretas nas quais emergem.  

A pesquisa de Borges e os estudos de Tardif mostram que os conhecimentos 

adquiridos nos cursos de formação inicial são pouco valorizados na fala dos 

professores, porém, como nos lembra Borges (2004, p.113) a formação inicial precisa 

ser vista como uma das fontes das quais se originam os saberes docentes. Aproximar a 

formação inicial da vivência diária da escola pode ser uma forma de modificar essa 

relação de exterioridade.    

Os saberes da experiência, embora muito importantes, não são suficientes para 

dar conta dos desafios da profissão docente, encontrar o equilíbrio, buscar novas 

formas de articulação entre os conhecimentos produzidos nos cursos de formação, e os 

saberes desenvolvidos pelos professores nas escolas é um desafio necessário se 

quisermos repensar a formação para o magistério (TARDIF, 2007, p. 23). 

 

 

4.2 Carlos Marcelo: os conceito de competência e desenvolvimento 
profissional 

 

 

Para Carlos Marcelo Garcia (2009, p.08) o conhecimento tem sido o legitimador da 

profissão docente e a profissão de professor tem se justificado pelo compromisso de 

transformar esse conhecimento (que é socialmente definido e legitimado) em 

aprendizagens relevantes para os alunos. 

Para ser professor nos dias atuais é preciso assumir que o conhecimento e os 

alunos (aqueles a quem se direciona a aprendizagem) estão em constante 



52 

 

transformação, em um ritmo maior que aquele ao qual o profissional do ensino estava 

habituado, o que dele exige, que “[…] se convençam da necessidade de ampliar, 

aprofundar, melhorar a sua competência profissional e pessoal […]” (idem). 

Falar de competência dos professores pode causar desconforto em alguns meios 

que associam esse termo a uma visão tecnicista e racionalizadora da formação, como 

algo definido previamente ao exercício profissional.  

Garcia menciona em seus textos os processos usados pelos professores em suas 

aprendizagens para desenvolver e melhorar o seu repertório de competências. 

Esclarece que este conceito  pode ser compreendido sob diferentes pontos de vista:  

 
 

[…] Para Borich (1979), o termo competência é apresentado como sinônimo de 
conduta docente, variável docente, ação e destreza docente. Short apresenta 
quatro diferentes acepções do conceito de competência: como conduta, como 
domínio de conhecimento ou destreza, como nível ou grau de capacidade 
considerada suficiente, e como a qualidade, em geral, de uma pessoa (Short, 
1985). Por outro lado, Villar Ângulo refere-se às competências como 
“comportamentos docentes observáveis […] (GARCIA, 1999, p. 35). 

 
 
Como explica o autor, competências podem ser vistas como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes expressas na ação docente, no dia a dia de sua 

prática profissional. Não é algo inato, dado, ou prévio, são conhecimentos e atitudes a 

serem desenvolvidas no aprendizado da docência. 

Já o termo conhecimento refere-se a áreas do saber pedagógico (conhecimentos 

teóricos e conceptuais), do saber-fazer (esquemas práticos de ensino) e do saber 

porquê (justificativa da prática), cujos componentes deveriam integrar o conhecimento 

profissional dos professores (GARCIA, 1999, p.84). 

Os componentes do conhecimento profissional dos professores são elencados 

como: conhecimento psicopedagógico (conhecimento pedagógico geral); conhecimento 

do conteúdo; conhecimento didático do conteúdo e conhecimento do contexto. 

Conhecimento psicopedagógico é o conhecimento relacionado com o ensino e 

aprendizagem, com os alunos, os princípios da aprendizagem etc. 

Conhecimento do conteúdo é o conhecimento da matéria que o professor ensina. 

Conhecimento didático do conteúdo é a necessária combinação entre o 

conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico e didático de como ensinar a 
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matéria. 

Por fim é o conhecimento do contexto aquele que o professor deve adquirir sobre 

o local onde ensina, e a quem ensina. Esse conhecimento permite ao professor adaptar 

o seu conhecimento geral da matéria ao contexto e ao público para o qual leciona. 

Outro conceito discutido por Garcia é o de desenvolvimento profissional. Ele 

entende o desenvolvimento profissional dos professores como um processo intencional, 

individual e coletivo, que inclui experiências tanto formais como informais, e que se 

caracteriza por uma atitude permanente de questionamento, de formulação de 

perguntas e problemas, e da busca de soluções. Este processo ocorre em situação, no 

contexto de trabalho – a escola - e contribui para o desenvolvimento das competências 

profissionais dos professores. 

É a ênfase na relevância do papel da escola como local de aprendizagem 

profissional que torna os textos de Garcia tão importantes para nosso estudo, pois para 

este autor é da análise de situações concretas de ensino, de observações de 

professores experientes, de reflexões sobre a sua própria ação docente e do diálogo 

com bons professores que deve provir o conhecimento dos professores em formação 

(GARCIA, 1999, p. 84). 

 

 

4.3 Shulman e as bases do conhecimento para o ensino 
 

 

 Shulman conduziu um vasto programa de pesquisas sobre os saberes docentes, 

buscando estabelecer uma base de conhecimentos (knowledge base) para o ensino, 

interessando-se, principalmente, pelo tipo de conhecimento dos professores, pelas 

representações que os docentes têm dos conteúdos de ensino, e em especial, pelo 

conhecimento que estes possuem da matéria ensinada (BORGES, 2004, p. 70). 

Para este autor, as pesquisas que serviam de referência para os programas de 

formação docente, ao privilegiarem a forma como os professores administram suas 

classes, organizam suas atividades, formulam suas questões, além do ensino eficiente, 

embora valiosas, deixavam um ponto cego com relação ao conteúdo que as 
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caracterizava, “[…] denominado pelo autor de paradigma ausente, em que se perdiam 

questões sobre o conteúdo das lições ensinadas, as questões feitas e as explicações 

oferecidas” (ALMEIDA e BIAJONE, 2007, p. 287). Acreditava ainda, que essas 

pesquisas ignoravam e banalizavam a complexidade da prática pedagógica.    

No texto “Conhecimento e Ensino: Bases de uma Nova Reforma (1987)”7 Shulman 

sugere uma resposta à questão das bases normativas, intelectuais e práticas para a 

profissionalização do ensino, com base em argumentos relacionados ao conteúdo, às 

características e fontes para uma base de conhecimento. 

Shulman e seus colegas observaram e acompanharam o percurso profissional de 

jovens professores, no processo de aprender a ensinar, e simultaneamente, exploraram 

casos de professores experientes. Com base nestes dados, este autor identificou as 

fontes e sugeriu as bases do conhecimento necessário para o ensino, que foram 

elencadas por ele nas seguintes categorias: 

  

BASES DO CONHECIMENTO: 

 

1. Conhecimento do conteúdo da matéria ensinada: refere-se ao domínio que o 

professor possui dos conhecimentos de sua matéria, ao modo como ele organiza 

cognitivamente esses conhecimentos, que vai além do domínio de conteúdo, 

englobando o domínio relativo “ […] à natureza e aos significados do conhecimento, ao 

desenvolvimento histórico das idéias, aos diferentes modos de relacionar os conceitos e 

os princípios básicos da disciplina e as concepções e crenças que os sustentam e 

legitimam […] ” (BORGES, 2004, p. 71); 

2. Conhecimento pedagógico da matéria: envolve o conhecimento do conteúdo da 

matéria que se ensina e é representada e reformulada de modo a torná-la acessível aos 

alunos, e compreende os procedimentos didáticos, os exemplos, as explicações etc; 

3. Conhecimento curricular: refere-se ao currículo propriamente dito, “[…] 

dispõem-se a conhecer a entidade currículo como o conjunto de programas elaborados 

para o ensino de assuntos e tópicos específicos em um dado nível, bem como a 

                                                           
7   Neste trabalho usamos uma tradução livre, o mesmo texto pode ser encontrado na Revista 
Profesorado. Revista de currículum y formación del professorado (2005), disponível em: 
http://www.ugr.es/local/recfpro/Rev92ART1.pdf. 
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variedade de materiais instrucionais disponíveis relacionados àqueles programas” 

(ALMEIDA e BIAJONE, 2007, p. 288); 

4. Conhecimento dos estudantes e suas características; 

5. Conhecimento pedagógico geral; 

6. Conhecimento dos contextos educacionais: que abrange a sala de aula, a 

comunidade e a cultura onde a escola esta situada, dentre outros aspectos; 

7. Conhecimento das finalidades educativas, ou seja, dos objetivos educacionais, 

e seus fundamentos históricos e filosóficos. 

 

Dentre estas categorias, o autor destaca o conhecimento pedagógico do conteúdo 

como de especial interesse para o ensino, como a categoria que mais provavelmente 

distingue o entendimento do professor, do entendimento do especialista de conteúdo. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo “[…] representa a mistura do conteúdo e 

da pedagogia na compreensão de, como tópicos particulares, problemas, ou assuntos 

são organizados, representados e adaptados aos interesses e habilidades diversas dos 

aprendizes e apresentados para instrução […]” (Shulman, 1987, p. 11). 

Esta é uma das relevantes contribuições deste autor, a ênfase no exercício da 

docência para que o professor possa incorporar um saber sobre a matéria ensinada, 

pois é no dia a dia da sala de aula, ensinando grupos de alunos de diferentes níveis de 

conhecimento, que o professor desenvolve o saber sobre a matéria que ensina. 

Coloca-se assim, uma importante questão: as disciplinas escolares, o 

conhecimento que se transmite em sala de aula, não é um mero reflexo das disciplinas 

científicas e acadêmicas, nem uma vulgarização feita pela escola dos saberes das 

ciências de referência, mas um produto específico da escola, do processo criativo e 

intelectual do professor (GARIGLIO, 2010, p. 393). 

 

FONTES DA BASE DO CONHECIMENTO 

 

1. Conhecimento do conteúdo das disciplinas: É o conhecimento dos conteúdos 

que serão ensinados aos alunos na escola. Seus fundamentos são: “[…] a literatura 

acumulada e os estudos nas áreas de conteúdo; o conhecimento filosófico e histórico 
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sobre a natureza do conhecimento nesses campos de estudo […]” (SHULMAN, 1987, p. 

12). O autor esclarece que o professor tem uma responsabilidade especial em relação 

ao conhecimento do conteúdo, já que é a fonte primária do entendimento do aluno 

sobre a disciplina. A forma como o conteúdo é comunicado leva o aluno a hierarquizar o 

assunto entre o que é essencial e o que é periférico. 

2. Materiais e estruturas educacionais (exemplo: currículo, escola, livros-texto, 

organização adiministrativa e financeira da instituição, estrutura da profissão): O 

professor precisa estar familiarizado com o cenário no qual desenvolve a ação docente, 

para isso precisa conhecer os materiais e estruturas educacionais organizadas para 

viabilizar o ensino e a aprendizagem. 

3. Ensino Educacional Formal: Esta terceira fonte abrange as pesquisas voltadas 

para os processos de instrução, ensino e aprendizagem, desenvolvimento humano, 

fundamentos filosóficos e éticos da educação e demais assuntos que afetam o trabalho 

dos professores. O autor considera também a literatura filosófica, crítica e empírica 

como importante fonte da base do conhecimento escolar do ensino . 

4. Sabedoria da prática: Shulman considera a sabedoria da prática como  a 

“máxima que guia” as práticas dos professores habilidosos, embora seja a menos 

codificada de todas as fontes. A pesquisa da prática de professores principiantes e 

professores experientes realizada pelo autor ao longo dos anos o levou a “[…] inferir 

princípios de boa prática que possam servir como guias úteis para os esforços da 

reforma educacional […]” (SHULMAN, 1987, p.16). 

 

O autor esclarece que uma base de conhecimento para o ensino não é fixa nem 

definitiva, não se trata de uma prescrição ou receita única para todos os professores.  

Para Shulman o professor detém o saber de referência da sua profissão, daí a 

importância de “[…] Entender como os professores aprendem, como se desenvolvem 

profissionalmente, como articulam diferentes saberes no seu exercício profissional, 

como entendem e superam o mal estar docente durante esse percurso, sua 

aprendizagem para a docência […]”8.  

                                                           
8 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL: a trajetória de vida de Shulman e suas contribuições para o 
campo educacional. Por Silvia Gaia, Marilene Cesário, Regina P. Tancredi, 01/01/2007. Estudo 
desenvolvido na disciplina Formação de Professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
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Sua sólida produção teórica e de pesquisa faz de Shulman um dos teóricos que 

mais contribuiu para o avanço das pesquisas ligadas à aprendizagem da docência. 

 

 

4.4 Saberes docentes: múltiplas definições 
 

 

Feita esta breve exposição das idéias dos autores que nortearam nosso estudo, 

traremos o artigo de Puentes, Aquino e Neto (2009) que teve o objetivo de analisar 

diferentes tipologias sobre os conhecimentos, saberes e competências necessárias à 

docência. Após a revisão de onze estudos realizados nas duas últimas décadas, os 

autores concluem que embora seja grande o número de autores e de estudos tentando 

ordenar a pluralidade e heterogeneidade dos conhecimentos, competência e saberes 

docentes, não conseguiram contribuir para que se tenha uma compreensão acerca 

desses termos. Ao contrário tornaram a discussão mais complexa e dificultaram uma 

comparação entre as diferentes classificações e tipologias. 

As pesquisas selecionadas pelos autores foram as de Shulman (1987), García 

(1992), Freire (1996), Gauthier et al. (1998), Braslavsky (1999), Pimenta (1998, 2002), 

Masetto (1998), Perrenoud (2000), Tardif (2003), Cunha (2004) e Zabalza (2006). 

Foram agrupadas em três grandes famílias: 1) Conhecimentos necessários à docência; 

2) Saberes necessários à docência; 3) Competências necessárias à docência.  

Dos onze estudos analisados, apenas os da “Base de conhecimentos da 

docência” de Shulman e o “Conhecimento profissional dos professores”, de Garcia 

utilizam o termo conhecimento para referir-se àquilo que o professor deveria saber 

sobre a docência para tornar eficiente o processo ensino-aprendizagem.  

Para Shulman (apud PUENTES, AQUINO E NETO, 2009, p. 173) 
 
  

[…] o ‘conhecimento’ sobre a ‘docência’ é aquilo que “os professores deveriam 
saber, fazer, compreender ou professar para converter o ensino em algo mais 
que uma forma de trabalho individual e para que seja considerado entre as 
profissões prestigiadas” […]  

                                                                                                                                                                                            
Universidade Federal de São Carlos. 
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Já para Garcia, o conhecimento sobre a docência “[…] é o conjunto de 

‘conhecimentos, destrezas, atitudes, disposições que deverá possuir um professor do 

ensino”. (IDEM) 

As pesquisas destes dois autores aproximam-se quando valorizam a forma como 

os professores transformam o conhecimento do conteúdo da matéria em conhecimento 

que pode ser ensinado e compreendido pelos alunos.   

O grupo de autores que utiliza o termo “saberes” para referir-se à ação de 

conhecer, compreender e saber-fazer relacionados a docência é o mais numeroso e 

popular no Brasil. Nele podemos citar nomes como Paulo Freire, Maurice Tardif, 

Pimenta, Gauthier et al. e Cunha. 

 Freire (apud PUENTES, AQUINO e NETO, 2009, p. 175) enumera dez saberes 

que devem ser integrados aos  programas de formação docente. São eles: 

 
 

1) ensinar não é transferir conhecimento (...) 2) ensinar exige rigorosidade 
metódica (...) 3) ensinar exige pesquisa (...) 4) ensinar exige respeito aos 
saberes dos educandos (...)  5) ensinar exige criticidade (...) 6) ensinar exige 
estética e ética (...)  7) ensinar exige a corporeificação das palavras pelo 
exemplo (...) 8) ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer 
forma de discriminação; 9) ensinar exige reflexão crítica sobre a prática (...) 10) 
ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. 

 
 

Já para Pimenta (idem) são quatro os saberes necessários ao exercício da 

docência: os saberes da experiência, os saberes da área de conhecimento, os saberes 

pedagógicos e os saberes didáticos. 

Para Gauthier et. al. seis saberes devem ser mobilizados pelos professores para o 

exercício da docência: saber disciplinar; saber curricular; saber das ciências da 

educação, saber da tradição pedagógica; saber experiencial e saber da ação 

pedagógica. Segundo os autores, este último é o menos desenvolvido dos saberes 

embora seja o mais necessário à profissionalização do ensino.  

No grupo das classificações e tipologias sobre os saberes docentes na 

perspectiva das competências, o artigo traz as seguintes definições:  
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[…] “a capacidade de fazer com saber e com consciência sobre as 
conseqüências desse saber” […]; (BRASLAVSKI, apud PUENTES; AQUINO E 
NETO, 2009, p. 179) 
 
[…] “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um 
tipo de situações” […]; (PERRENOUD, IDEM) 
 
“ […] construto molar que nos serve para nos referirmos ao conjunto de 
conhecimentos e habilidades que os sujeitos necessitam para desenvolver 
algum tipo de atividade […].” (ZABALZA, IDEM) 

 
 
Puentes, Aquino e Neto (2009, p.128) apontam concluem que os conceitos de 

saberes, conhecimentos e competências têm o mesmo significado para todos os 

autores: 

 
 

“… o significado conceitual dos termos empregados, para referir-se ao conjunto 
de  capacidades mais ou menos sistematizadas necessárias para pôr em 
prática a profissão do professor […] é quase o mesmo nos onze autores 
estudados. Para todos eles a profissionalização da docência compõem-se de 
três ingredientes fundamentais, mas não suficientes: de saber, de saber-fazer e 
de saber-ser, apresentados na forma de saberes, de conhecimentos ou de 
competências” (idem, p. 182).  

 
 
Para os propósitos do nosso estudo, serão utilizados os termos saberes ou 

conhecimentos para se referir àquilo que os professores precisam dominar para fazer 

com que seus alunos aprendam. 
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PARTE 3 

METODOLOGIA 

______________________________________________ 

 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar em que medida os cursos de Licenciatura 

em Ciências estão preparando os futuros professores para atender as necessidades da 

docência na escola básica. Para atingir esse objetivo, realizamos um estudo em uma 

IES localizada na região Norte que oferece duas Licenciaturas em Ciências: Matemática 

e Física, e Biologia e Química.  

Para compor nossa amostra selecionamos 4 professores formadores das 

Licenciaturas e 131 estudantes dos 1°, 3°, 4° e 6° períodos destes dois cursos. Outra 

fonte de informação foram os Projetos Pedagógicos dos cursos, disponibilizados por 

seus coordenadores. 

Os dados foram coletados entre outubro de 2008 e junho de 2010,  em quatro 

visitas à região Norte.  

Escolhemos estes cursos por tratar-se de uma experiência nova na região, a união 

de duas áreas do saber em um único curso, comumente chamada de Licenciatura 

Dupla. Acreditamos que a criação destes cursos é um exemplo de política de 

enfrentamento da escassez de professores, já que seus egressos supririam a demanda 

por professores das áreas de Matemática e Ciências, além de validarem uma prática já 

presente em nossas escolas, nas quais os professores de Matemática ministram as 

aulas de Física, e os professores de Biologia as aulas de Química, mesmo sem terem 

formação nessas áreas.  

Para analisar em que medida a formação oferecida por estes cursos de 

Licenciatura aproxima-se das necessidades da escola básica, entendemos que seria 

preciso ouvir das próprias escolas o que estas julgam importante como conhecimentos, 

competências e habilidades necessárias aos seus professores. Daí a extensão da 

coleta de dados a 11 professores e à diretora de uma escola de Ensino Médio do 

município onde estão localizados os cursos. 
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A escolha da escola foi realizada em virtude da possibilidade de acesso e pelo 

vínculo que possui com a IES objeto da pesquisa, pois nesta escola são realizadas as 

práticas curriculares e os estágios supervisionados das Licenciaturas. 

Quanto a forma de acesso a estas instituições, na IES nosso primeiro contato foi 

com o diretor da unidade, feito por e-mail, no qual solicitamos autorização para a 

realização do estudo. Nele detalhamos os objetivos da pesquisa, procedimentos de 

coleta de dados, tendo esclarecido que a adesão à pesquisa implicava o acesso às 

Propostas Pedagógicas dos cursos e a autorização das entrevistas com alunos e 

professores. Em anexo constava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

seria disponibilizado aos professores e alunos que concordassem em participar do 

estudo. O diretor prontamente autorizou nossa entrada na instituição, solicitando 

apenas o envio do Termo de Aprovação da Pesquisa pelo Conselho de Ética. 

Na primeira visita ao município para coleta de dados, aplicamos um questionário a 

98 alunos dos dois cursos, sendo 55 da Licenciatura em Matemática e Física e 43 da 

Licenciatura em Biologia e Química. Nesta oportunidade nos foi disponibilizada a versão 

atualizada dos Projetos Pedagógicos de ambos os cursos. Como estes documentos 

ainda estavam em construção, uma nova versão nos foi disponibilizada na última visita 

para coleta. 

O contato com as escolas teve por intermediária uma amiga da pesquisadora, 

supervisora de estágio das Licenciaturas, que nos encaminhou a duas escolas públicas 

localizadas em diferentes regiões da cidade que atendem a públicos distintos.  

Em nossa segunda visita a cidade, tivemos uma reunião com as diretoras destas 

escolas, ocasião em que explicamos os objetivos da pesquisa, os procedimentos da 

coleta de dados e solicitamos autorização para entrevistar os professores. As gestoras 

nos pediram uma semana para conversar com seus professores, informá-los sobre a 

pesquisa e organizar um calendário para a realização das entrevistas. Retornamos 

após uma semana e verificamos que os professores não haviam sido informados sobre 

a pesquisa. O calendário que nos foi disponibilizado para as entrevistas correspondia 

aos dias de planejamento de cada disciplina, nos quais os professores ficavam fora da 

sala de aula. Entretanto, nos dias de planejamento não são todos os professores que 

vão para a escola.  
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Nossa meta inicial era entrevistar dois professores de cada disciplina (Matemática, 

Física, Química e Biologia), em cada escola, mas devido a ausência de muitos 

professores nestes dias, as entrevistas foram realizadas com os professores destas 

disciplinas que estavam disponíveis e presentes nos dias de planejamento: 2 

professores de Matemática, 2 professoras de Física, 1 professora de Biologia e 1 

professora de Química (Escola Modelo9); e 1 professor de Matemática, 1 professor de 

Matemática e Física, 1 professora de Biologia e 2 professores de Química da Escola 

Regular10.  

Ao chegarmos nas escolas primeiro fizemos uma breve apresentação a todos os 

docentes presentes na sala dos professores, ocasião em que fornecemos dados sobre 

a pesquisadora e informamos os propósitos do estudo. Em seguida fizemos o convite 

aos professores e esclarecemos que seus nomes, bem como o da escola, seriam 

mantidos em sigilo, preservados de qualquer forma de identificação. 

Na segunda visita não conseguimos entrevistar as diretoras das escolas, pois elas 

estavam fora da cidade para reunião na Secretaria de Educação do Estado. 

O contato com os professores formadores das Licenciaturas foi facilitado pela 

Coordenadora Acadêmica dos cursos e por nossa amiga professora/supervisora de 

estágio da IES, que nos disponibilizaram telefones e e-mails dos coordenadores de 

curso e demais professores. Optamos por entrevistar professores coordenadores das 

Licenciaturas e dois professores pedagogos, responsáveis pela supervisão de estágio, 

as práticas curriculares e as disciplinas pedagógicas.  

Nosso primeiro contato com estes sujeitos foi realizado por e-mail, no qual foi feita 

uma breve exposição dos objetivos da pesquisa, seguido do convite para as entrevistas. 

Não tivemos dificuldade no aceite dos professores e logo procedemos ao agendamento 

das entrevistas, por telefone. 

Na quarta e última visita a cidade, entrevistamos professores formadores e a 

gestora da Escola Modelo. Realizamos também a aplicação de um segundo 

questionário a 32 alunos do curso de Biologia e Química e 26 alunos do curso de 

Matemática e Física. 

                                                           
9  Para preservarmos a identidade das instituições e entrevistados, neste estudo usaremos nomes 
fictícios. 
10  nome fictício 
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1 Cenário e participantes da pesquisa  
 

 

O estudo foi desenvolvido em dois locais: a escola e a universidade. Optamos por 

buscar no “chão da escola” (a partir das falas de professores e diretores) as referências 

para pensarmos o que considerar como conhecimentos, habilidades e competências 

necessárias para formar o futuro professor. Esta opção metodológica é para nós 

importante por julgarmos que é na prática profissional que os conhecimentos sobre a 

matéria de ensino, a organização pedagógica e a didática se encontram, e é nela que 

os diferentes saberes necessários à docência se constituem. 

A universidade é aqui representada por professores, alunos e Projetos 

Pedagógicos. Os professores são aqueles que constroem e concretizam os cursos de 

formação. Sua leitura da prática docente, do papel do professor, dos documentos 

legais, bem como suas concepções de educação determinam as propostas de 

formação. Os alunos não são sujeitos passivos nesse processo, suas próprias 

concepções, conhecimentos e experiências também contribuem para a construção dos 

cursos e materialização das práticas formativas. É nos Projetos Pedagógicos que as 

intenções e contradições presentes nas falas dos idealizadores dos cursos se 

apresentam, documento no qual o  pensar e o fazer dos cursos ganha forma. 

É na intersecção destas diferentes fontes que buscaremos analisar em que 

medida os cursos de formação estão preparando os futuros professores para atender 

às necessidades da docência na escola básica, considerando a complexidade de definir 

uma proposta de formação  (CUNHA, 2010, p. 130) e a necessidade do trabalho 

conjunto escola-universidade nesse processo.  

 

 

2 Procedimentos de coleta de dados 
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Para atender aos objetivos deste estudo, utilizamos como procedimentos de coleta 

de dados: entrevista semi-estruturada com professores da educação básica; entrevista 

semi-estruturada com a gestora de uma escola do ensino médio; entrevista semi-

estruturada com professores formadores de uma IES; e questionários contendo 

perguntas abertas e fechadas com alunos de dois cursos de licenciatura. 

 

 

2.1 As entrevistas 
 

 

A entrevista é um instrumento de pesquisa democrático, sua flexibilidade e 

adaptabilidade permite sua utilização em diferentes situações e para públicos distintos.  

O uso da entrevista do tipo semi-estruturada favorece ao pesquisador a criação de 

um ambiente favorável a troca, pois segundo Lüdke e André (1986, p.33) com ela se 

cria uma relação de interação, favorecendo uma atmosfera de influência recíproca entre 

aquele que pergunta e o outro que responde. 

Outra vantagem deste instrumento é permitir ao pesquisador fazer as adaptações 

necessárias ainda no transcorrer da entrevista, já que esta não possui um esquema 

rígido, permitindo correções, esclarecimentos e adaptações necessárias para se obter a 

informação desejada (idem). 

Para os própositos deste estudo foram realizadas onze entrevistas: sete na escola 

de educação básica, com seis professores e a diretora; e quatro na universidade com 

professores formadores.  

Antes de iniciarmos as entrevistas, para todos os sujeitos, seguimos o seguinte 

roteiro: 

- Apresentação pessoal ao entrevistado; 

- Entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

- Solicitação para gravar a entrevista, garantindo o direito ao anonimato. 

Os primeiros entrevistados foram os professores da escola básica. O roteiro de 

entrevista (ANEXO 1) estava dividido em duas partes, na primeira buscamos 

caracterizar brevemente o sujeito com dados relativos a idade, sexo, estado civil, 
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número de filhos, tempo de trabalho no magistério, tempo de trabalho na Escola 

Modelo, renda familiar, disciplinas e séries nas quais leciona, curso de graduação e 

pós-graduação, cursos de formação continuada dos quais participou e breve relato da 

história de vida profissional.  

Na segunda parte da entrevista constavam oito perguntas, que tinham por objetivo 

identificar o que os entrevistados consideravam como principais tarefas ou funções do 

professor; quais os principais desafios enfrentados no dia-a-dia de seu trabalho; do que 

sentiam falta para enfrentar esses desafios.  Nosso objetivo era identificar quais 

saberes, habilidades e competências mobilizados em suas práticas que julgavam 

necessários ao seu trabalho como professores, mesmo que não os reconhecendo como 

saberes ou competências. 

Na entrevista com a gestora da Escola Modelo (ANEXO 2), tínhamos a intenção 

de compreender tanto o contexto o contexto no qual estes professores desenvolviam o 

seu trabalho, principalmente porque a escola estava implantando um projeto novo, 

quanto as expectativas que a direção da escola tinha com relação as competências dos 

docentes para desenvolver este novo projeto. 

Com os professores formadores, nosso objetivo era identificar o que eles julgavam 

necessário ensinar nos cursos de Licenciatura para formar bons professores. 

Para os professores formadores utilizamos um roteiro diferente (ANEXO 3), mas 

tomamos o cuidado de elaborar esses instrumentos com um objetivo comum, que 

estava centrado em nossa pergunta de pesquisa. Por esse motivo, realizamos as 

entrevistas em diferentes momentos: primeiro fomos à escola, depois procedemos à 

pré-análise destas entrevistas e leitura dos projetos pedagógicos; em seguida 

elaboramos o instrumento para coleta junto aos professores formadores e alunos; só 

então finalizamos a coleta de dados. 

Na entrevista dos professores formadores conservamos as perguntas de 

caracterização dos sujeitos e acrescentamos as seguintes: 

- O que você acredita que é preciso ensinar nos cursos de licenciatura para formar 

bons professores? 

- Como você vê a relação entre as disciplinas pedagógicas e as outras disciplinas 

no desenvolvimento do curso? 
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- Como você percebe a relação da universidade com as escolas onde os alunos 

fazem estágio? Qual o seu papel nesse processo? 

Procuramos ter como referência a fala dos atores da escola para pensar o que 

está sendo ensinado na universidade, sem a pretensão de indicar quem está correto, 

mas sem negar a necessidade de diálogo entre estas duas instituições: universidade e 

escola, para a melhoria da formação dos professores. 

Outra fonte de informações foram os questionários (ANEXOS 4 e 5) respondidos 

pelos alunos em diferentes momentos dos cursos. Embora este instrumento não 

apresente a mesma flexibilidade da entrevista, pois não permite esclarecer dúvidas ou 

fazer questionamentos posteriores, sua vantagem está em alcançar uma quantidade 

bem maior de sujeitos. Este foi um dos motivos de sua escolha, o outro foi sua 

praticidade. 

 

 

2.2 Os questionários 
 

 

O objetivo do primeiro questionário (ANEXO 4) foi identificar nos futuros 

professores suas concepções acerca do que é ser professor, assim como das 

atividades que esse profissional realiza e quais habilidades consideram necessárias 

para ser um bom professor.  

O questionário continha questões abertas e fechadas: as questões fechadas 

procuravam traçar um perfil socioeconômico breve dos sujeitos a partir da idade, sexo, 

renda familiar, se já tinham algum curso superior e se exerciam atividade remunerada, e 

as questões abertas exploravam suas concepções sobre a profissão docente. 

O segundo questionário (ANEXO 5) também continha questões fechadas para 

obter dados sobre o perfil socioeconômico dos sujeitos e questões abertas com o 

objetivo de identificar quais conhecimentos, habilidades e competências os licenciandos 

julgavam importantes para a docência, e como os cursos de licenciatura os têm 

preparado para atuar como professores.  
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2.3 Análise de documentos 
 

 

A análise dos Projetos Pedagógicos surge como uma fonte de dados 

complementar em nosso estudo. Conforme Lüdke e André (1986, p.39) da análise de 

documentos podemos extrair evidências que fundamentem afirmações e declarações 

do pesquisador. 

Com o objetivo de identificar quais os princípios norteadores do documento de 

cada curso, e como o perfil do profissional a ser formado, as competências e o saberes 

necessários à docência são expressos nesse documento, destacamos para a análise os 

seguintes indicadores: 

 Diretrizes gerais/ concepção de curso; 

 Perfil do egresso/perfil profissional; 

 Conhecimentos, habilidades e competências a serem desenvolvidas; 

 Relação teoria e prática; 

 Relação entre os saberes pedagógicos e os saberes curriculares; 

 Distribuição da carga horária. 

Fizemos várias leituras dos dois Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura, 

para que pudessemos apreender não apenas as intenções presentes em cada um 

destes indicadores, mas como estes relacionavam-se entre si. 

Nosso objetivo era apreender os reflexos dos discursos dos professores 

formadores nestes documentos, e como as diferentes concepções de formação docente 

presentes em suas falas nele encontram espaço. 

 

 

3 Procedimentos de Análise de Dados 
 

 

Nosso primeiro passo para a análise foi a organização do material, dividindo-o em 

partes que foram separadamente analisadas e categorizadas. Posteriormente 
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relacionamos essas partes, procurando nelas tendências e padrões relevantes. 

Os matériais analisados foram as entrevistas, os questionários e os Projetos 

Pedagógicos das duas Licenciaturas. 

Em um primeiro momento este material foi separado em duas partes: escola e 

universidade. Posteriormente iniciamos a análise dos dados da escola, agrupando os 

professores por disciplinas e encerrando com a entrevista da diretora. 

As entrevistas realizadas na escola foram lidas várias vezes até que pudessemos 

chegar a impregnação do seu conteúdo, quando então destacamos as falas que nos 

remetiam aos seguites indicadores:  

 Principais tarefas/atividades do professor; Papel do professor; 

 Principais desafios; Como enfrenta os desafios; 

 Conhecimentos, habilidades, competências do professor; 

Em seguida construímos tabelas, com os indicadores, as falas e as primeiras 

inserções teóricas, que foram retomadas ao final da pré-análise de todo o material. 

Com os dados referentes a universidade11 seguimos o mesmo procedimento:  

leituras sucessivas do material até impregnação do seu conteúdo, busca dos 

indicadores nas falas e construção das tabelas.  

Procedemos então à análise dos dados buscando os seguintes indicadores: 

   Saberes necessários para ser professor; Conhecimentos, habilidades e 

competências; 

  Desafios da docência; 

  Aprendizagem da docência na formação inicial; Contribuições da 

formação incial;  

  Matérias que “ensinam a ensinar”;  

    Relação teoria-prática no curso, relação disciplinas pedagógicas e 

curriculares; 

Na leitura dos Projetos Pedagógicos utilizamos um roteiro, com o objetivo de 

buscar as informações que consideravámos indispensáveis para a análise. 

Ao longo de todo o processo de pré-análise buscamos ater-nos aos significados 

presentes nas falas dos diferentes sujeitos, bem como nas propostas de formação, 

                                                           
11 Entrevista dos professores, questionários dos alunos e Projetos Pedagógicos. 
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procurando identificar relações entre estes diferentes discursos e deles com as 

referências teóricas que sustentam nossa análise. 
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PARTE 4 

ANÁLISE DOS DADOS 

______________________________________________ 

 

 

1 A Escola Modelo 
 

 

O projeto inicial previa a coleta de dados em duas escolas, de diferentes bairros e 

que atendessem a públicos distintos. Foram indicadas duas escolas estaduais de 

Ensino Médio, a primeira que chamaremos de escola Regular, está localizada na região 

central da cidade, próxima a área na qual se concentra o comércio12. Os alunos desta 

escola são moradores de dois bairros próximos ao centro e da zona rural da cidade. Os 

da zona rural são conhecidos por morarem na estrada de acesso a cidade e utilizarem o 

ônibus fretado pela prefeitura para chegar à escola, muitos deles saindo de suas 

residências três a quatro horas antes do início das aulas. 

A escola dispõe de 14 salas de aula, biblioteca, sala de informática, 2 salas de 

multimídia, cozinha, cantina e amplo refeitório, cinco salas destinadas a administração e 

uma ampla quadra de esportes. 

A média de alunos no turno matutino é de 35, no turno vespertino varia entre 35 a 

40 alunos e as três turmas do noturno são de 40 alunos. Foram entrevistadas nesta 

escola cinco professores, um de Matemática, um de Física, uma professora de Biologia 

e dois professores de Química. 

Ouvimos muitos comentários negativos sobre a escola Regular, principalmente a 

respeito do comportamento inadequado dos alunos, reforçados na fala dos professores 

entrevistados que relataram também problemas com relação a infra-estrutura da escola, 

a carência de laboratórios, materiais e suporte da direção e da Secretaria de Educação. 

A segunda escola visitada, que chamaremos de escola Modelo ao contrário da 

                                                           
12 Nesta região encontra-se  lojas de veículos (motocicletas), lojas de confecções, drogarias, materiais de construção, 
padarias etc. 



71 

 

anterior, recebe muitos elogios dos professores, e é muito procurada pelos pais dos 

alunos que irão ingressar no Ensino Médio. A escola participa de um projeto piloto de 

ressignificação do Ensino Médio, tem uma estrutura de funcionamento adequada, com 

equipamentos e materiais didáticos que auxiliam no trabalho dos professores. 

A escola Modelo é uma das duas escolas estaduais deste município que trabalha 

com um sistema de livros apostilados, que conta com recursos de multimídia (inclusive 

portais do aluno e do professor na internet), e oferece treinamentos para os professores 

utilizarem este sistema. Obteve o quinto lugar entre as melhores escolas públicas de 

todo o estado, além de ser a escola pública localizada neste município com maior índice 

de aprovação no vestibular. Estas conquistas levaram ao aumento da procura por 

matrículas, e consequentemente à realização de um processo seletivo para o ingresso 

de novos alunos. 

A escola Modelo está situada em um dos bairros da cidade com baixo índice de 

violência, dispõe de 14 salas de aula, biblioteca, sala de informática, cozinha, cantina e 

amplo refeitório, quatro salas destinadas a administração e uma ampla quadra de 

esportes. A média de alunos nas turmas do 1º ano do Ensino Médio é de 35, no 2º e 3º 

anos é de 40 alunos. 

Embora a estrutura das duas escolas seja similar, a aparência das duas é muito 

diferente, a escola Regular tem seu portão principal trancado por cadeado e um 

funcionário que controla o acesso, é uma escola “escura” e pouco acolhedora. Já na 

Escola Modelo o acesso é livre, embora também disponha de um funcionário que “vigia” 

a área externa, principalmente para evitar o trânsito de vendedores ambulantes, é uma 

escola ampla, iluminada, de paredes limpas e pintura conservada, o que lhe dá uma 

aparência mais acolhedora.  

Na escola Modelo foram entrevistados dois professores de Matemática, duas 

professoras de Física, uma professora de Biologia e uma professora de Química, além 

da gestora. 

O corpo docente da escola Modelo é formado por 35 professores. A formação dos 

professores das áreas de ciências chamou nossa atenção: cinco professores lecionam 

Matemática e todos têm curso de Licenciatura em Matemática; os cinco professores 

que lecionam Física também são Licenciados em Matemática; cinco professores 
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lecionam Química, dois deles são Licenciados em Ciências Naturais, um tem 

Licenciatura em Matemática e outro em Educação Física. Uma das professoras cursa o 

6° período do curso de Química Industrial; duas professoras lecionam Biologia; uma 

delas é Licenciada em Biologia e a outra em Ciências Naturais. 

Em nossa visita a estas duas escolas pudemos observar a carência de 

professores nas áreas de Física e Química neste município, pois na escola Regular 

também nos deparamos com essa realidade, todos os professores de Matemática e 

Física são licenciados em Matemática, e na área de Química nenhum professor tem 

formação específica.  

Nas duas escolas não encontramos nenhum professor Licenciado em Física ou 

Química, o que segundo os gestores força as escolas a buscarem professores noutras 

áreas que se habilitem a trabalhar com estas disciplinas, e leva a Secretaria de 

Educação a abrir processos seletivos para professores cujo critério mínimo é cursar o 

sexto período de um curso superior da área de exatas. 

Tendo em vista que nosso objetivo nas escolas era o de identificar quais 

conhecimentos, habilidades e competências são tidos como necessários ao professor 

para exercer a docência na opinião dos professores e gestores, optamos por utilizar 

como fonte de dados apenas as entrevistas realizadas na escola Modelo, acreditando 

que dado o “sucesso” desta instituição ela nos forneceria as informações necessárias 

para atingir este objetivo. 

 

 

1.1 A gestora da Escola Modelo 
 

 

A diretora da escola Modelo, a quem chamaremos de Maria, tem 45 anos, é 

formada em Ciências Naturais com  pós-graduação (especialização) em educação para 

o desenvolvimento sustentável, e atua há 25 anos no Magistério. 

Foi convidada para ser diretora da escola e nela implementar o projeto piloto de 

ressignificação do Ensino Médio. Está há dois anos na direção da escola Modelo. 

Relata que teve uma formação diferenciada, participou durante 6 anos de um 
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projeto de formação para o magistério no qual  as atividades dos professores eram 

acompanhadas por supervisores especialistas em várias áreas como em Língua 

Portuguesa, Matemática e Didática, que auxiliavam os professores do projeto no 

preparo dos materiais didáticos, na avaliação dos alunos e na busca de “diferentes 

metodologias” para alunos com dificuldades de aprendizagem e atraso escolar. 

Trabalhou durante cinco anos em escolas particulares onde participou de vários 

cursos de formação continuada, e atribui a estas vivências sua “concepção 

diferenciada” de educação, que a habilitou a atuar hoje como gestora. 

Ao assumir a direção da escola Modelo, Maria afirma ter tido dois objetivos, 

implantar o projeto de “Ressignificação do Ensino Médio” e resgatar a disciplina na 

escola.  

No início de seu trabalho, sentiu a resistência da comunidade e do próprio corpo 

docente da escola, em virtude das modificações exigidas pelo projeto, como o ingresso 

de alunos por meio de processo seletivo e a permanência na escola apenas dos 

professores que tivessem formação na área em que lecionavam. Em suas palavras: 

 
 

[…] a comunidade não entendeu a princípio a implantação do projeto. Tivemos 
duas semanas de reunões com os responsáveis. Eu explicava, jogava na tela, a 
meta do projeto é essa, e muitos pais chegaram a me criticar, dizer que nós 
estávamos discriminando, porque aquele aluno não poderia estudar aqui, sendo 
que o pai ele tem que entender que aqui é um projeto, e um projeto de seleção, 
e infelizmente hoje a sociedade seleciona, então para você estar entre os 
melhores você precisa ser o melhor […] (Maria, gestora da Escola Modelo) 

 
 
A gestora esclarece que esse é um projeto “muito exigente” para alunos e 

professores. Para estudar nesta escola o aluno precisa ser aprovado em processo 

seletivo e para nela permanecer não pode ser reprovado: “No projeto piloto não existe o 

item reprovação […] e o aluno que reprova não pode permanecer no projeto”. 

Em contrapartida à exigência do bom desempenho dos alunos, é feito um 

acompanhamento diário pela equipe pedagógica (inclusive a diretora), e caso seja 

identificada alguma dificuldade por parte do aluno, logo são acionados os professores e 

os responsáveis para acompanhá-los. A escola oferece aulas de reforço no contra-turno 
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e aos pais cabe supervisionar o desempenho do estudante13. 

Com relação aos professores, se os indíces de aproveitamento de determinada 

matéria ficam aquém do estabelecido pelo projeto, o professor é chamado pela equipe e 

convidado a esclarecer quais os motivos que levaram ao baixo rendimento da turma. A 

gestora explica como isso ocorre: 

 
 
[…] por exemplo, se um professor é chamado eu digo: "professor esse mês o 
senhor não foi bem, o que que aconteceu? Quero que o senhor me explique 
essa aula aqui, qual a metodologia que o senhor aplicou, pelas atividades os 
alunos não conseguiram, então a incapacidade foi nossa, porque o supervisor 
não lhe acompanhou como deveria, e o senhor não explicou como deveria, ai 
eu peço que ele me explique e ele vai lá pro quadro explicar, ai eu tenho o 
apoio técnico de física, de matemática, que vai acompanhar se existe erro 
naquela metodologia que ele usou, então ai está o diferencial. Eu não diminuo o 
professor pela incapacidade (...)  Eu mostro caminhos para ele onde se pode 
chegar. Eu monitoro isso constante. Se 30% daquela sala não fez os exercícios 
eu chamo de imediato o professor e quero saber o que aconteceu e onde nós 
erramos. (Maria, gestora da Escola Modelo) 

 
 
A fala de Maria mostra que ela é uma gestora muito “exigente” e que procura 

participar de todas as decisões tanto administrativas como pedagógicas da escola. Ela 

afirma  “tudo passa por nós”, referindo-se à equipe técnica com a qual divide todos os 

problemas da escola.  

O projeto piloto exige que sejam estabelecidas metas e objetivos a atingir quanto 

ao desempenho de professores e estudantes, e quando não há sucesso no alcance das 

metas é feito um estudo técnico do problema, por todos (inclusive professor e aluno) 

que são chamados a discutir e buscar as soluções mais adequadas. 

Para trabalhar nessa escola e participar da implantação de um projeto desta 

natureza, é necessário que o professor de fato “tenha o perfil da escola”. Por esse 

motivo, ao assumir a direção, Maria entrevistou pessoalmente todos os professores da 

escola Modelo e remanejou tanto aqueles que não eram graduados na área em que 

atuavam quanto os que não se mostraram  aptos as mudanças. A gestora relata essa 

situação: 

 
                                                           
13 Os alunos que participam do contra-turno recebem uma agenda, para que o professor do contra-turno assine 
comprovando o comparecimento do estudante em sua aula, e em caso de necessidade, envie recados aos pais pela 
agenda. 
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Ele precisa ter o perfil da escola. Ter o perfil da escola é assim: quando eu 
cheguei aqui eu mesma fazia a entrevista com os professores. Ao chegar eu fui 
ver como a escola funcionava, a clientela, eu tive de remanejar oito professores, 
porque eles não contemplavam o perfil que eu precisava para o projeto. Pelo 
projeto piloto há a exigência o professor ser graduado na área para atuar […] 
Ao entrevistar os professores eles não estavam aptos à mudanças. Ao cobrar 
eu disse olha, esse aqui é o perfil do projeto que nós vamos trabalhar. Quem 
não se enquadrar nesses itens aqui infelizmente não vai poder ficar […] Outros 
professores, no decorrer de dois meses, eles ficaram, mais não 
corresponderam. Não estavam aptos à mudanças, não abraçaram o projeto […] 
Com isso eu formei um quadro de professores que o projeto contemplava e 
exigia. 

 
 
Segundo a gestora da escola aqueles que ficaram realmente se integraram ao 

projeto. Maria se diz satisfeita com o trabalho desenvolvido nesta escola e afirma já ter 

recebido convite para implantar este projeto em uma escola de outro município. 

 

 

1.2 Os professores da educação básica 
 

 

A segunda visita ao município para a coleta de dados durou uma semana. Em 

virtude do pouco tempo que tínhamos e da disponibilidade dos professores da escola 

Modelo, entrevistamos todos os professores das áreas de ciências que se dispuseram a 

nos ajudar e que estavam presentes nos dias da visita. 

A entrevista teve a duração média de 30 - 40 minutos. A direção da escola nos 

cedeu uma sala de aula que não estava em uso para que fizéssemos as entrevistas. O 

local era calmo e silencioso, facilitando a realização de nosso trabalho.  

Os entrevistados foram seis professores. A Tabela 4 resume as disciplinas, turmas 

para as quais lecionam, cursos de formação e o nome pelo qual identificaremos estes 

sujeitos. 

 
 
Tabela 4 – Professores da Escola Modelo 

 

Nome fictício Disciplina que leciona/série Formação 
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Matemática 1 Matemática para o 1° e 3° 
anos 

Licenciatura em  Matemática 

Matemática 2 Matemática para o 1° ano Licenciatura em  Matemática
Física 1 Física para o 1° ano Licenciatura em  Matemática 
Física 2 Física para o 1° e 2° anos Licenciatura em  Matemática 
Química Química para o 1° ano Cursa o 6° período de 

Química Industrial 
Biologia Biologia para o 2° e 3° anos Licenciatura em Ciências 

Biológicas 
 

 
 
Na Tabela 5 podemos observar que o tempo de magistério dos professores  varia 

muito, predominando os experientes. A idade varia entre 20 e 47 anos de magistério. 

 
 
Tabela 5 – Professores da Escola Modelo - Idade e Tempo de Magistério 

 

 

Professor Idade Tempo de Magistério 

Matemática 1 41 anos 22 anos 
Matemática 2 47 anos 24 anos 

Física 1 46 anos 23 anos 
Física 2 37 anos 12 anos 

Química 26 anos 1 ano e 1 mês 
Biologia 20 anos 3 anos 

 
 
 
Quanto a formações complementares, dos seis professores, três têm cursos de 

especialização na área da Matemática (Matemática 1, Física 1 e Física 2), os outros 

três embora manifestassem interesse em se aperfeiçoar, afirmaram ser difícil dada a 

carência de cursos de especialização no município.  

Somente as professoras de Física trabalham em outras escolas, no período da 

noite, com contrato da prefeitura. Os demais trabalham apenas na escola Modelo, nos 

turnos matutino e vespertino, com excessão da professora que faz faculdade, que 

trabalha apenas pela manhã. 

Os professores que atuam somente na escola Modelo são contratados em duas 

cadeiras pelo Estado. A média da renda familiar dos professores é de 4 a 5 salários 
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mínimos. 

Dos seis professores entrevistados, os quatro professores experientes iniciaram 

suas carreiras no Ensino Fundamental, as professoras de Biologia e Química 

trabalharam apenas no nível médio. 

Todos os professores foram questionados se já haviam ocupado outros cargos 

dentro de uma escola que não o de professor, apenas a professora de Biologia 

trabalhou como secretária de uma escola. 

 

  

1.3 Ser professor é transmitir um saber? A função do professor na escola 
para além da transmissão do conteúdo 

 

 

 Roldão (2007, p. 94 ) afirma que “[…] o caracterizador distintivo do docente, 

relativamente permanente ao longo do tempo, embora contextualizado de diferentes 

formas, é a acção de ensinar […]”, mas logo esclarece que o que se entende por 

ensinar, pode assumir diferentes representações, e que ainda hoje o conceito de 

ensinar é atravessado por uma tensão profunda entre “o professar um saber” e “fazer o 

outro se apropriar de um saber”. 

 Quando perguntamos aos professores da escola Modelo quais as suas principais 

atividades em sala de aula, a primeira resposta que recebemos de todos eles foi 

“ministrar a aula, ensinar o conteúdo, fazer com que o aluno assimile o conteúdo”. 

Como podemos observar nos exemplos a seguir: 

 
 

É ministrar as aulas, e claro que essas aulas tem que ser planejadas, tem que 
ser sempre focadas em um objetivo que é a aprendizagem do aluno, é fazer 
com que eles aprendam […] (Professor de Matemática 2). 
 
A minha principal tarefa é fazer com que o aluno assimile né? Os conteúdos, 
que eles desenvolvam, que eles desenvolvam os conteúdos, a minha  
preocupação é essa, que ele entenda pra quê que ele vai usar aquilo, onde ele 
vai usar, como desenvolver. Então é isso, minha preocupação na hora que eu 
estou explicando é saber se os  meus alunos estão entendendo […] (Professor 
de Física 2). 
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As respostas dos professores da escola Modelo vão ao encontro da concepção de 

Roldão (2004, 2007) que vê na função de ensinar, a “especialidade” de fazer aprender 

alguma coisa a alguém, ou aquilo a que comumente ouvimos chamar de mediação.  

Na escola Modelo o sucesso do trabalho dos professores está estreitamente 

ligado ao sucesso da aprendizagem dos alunos. Retomamos Roldão (2007, p.95) que 

esclarece “[…] o acto de ensinar só se actualiza nesta segunda transitividade14 

corporizada no destinatário da acção, sob pena de ser inexistente ou gratuita a alegada 

acção de ensinar […]”, ou seja, o ensinar só acontece quando o aluno é levado a 

aprender. Sem essa resposta, a ação de ensinar não aconteceu.   

 Para os professores que ministram as disciplinas de Matemática e Física, os 

mais experientes de nossa amostra, tão importante quanto ensinar os conteúdos é 

orientar os jovens alunos do ensino médio, aconselhá-los, prepará-los como cidadãos, 

como é ilustrado nos depoimentos abaixo:  

 
 

Olha eu sinto que eu exerço duas funções dentro da escola, uma de 
conselheiro,eu sempre, em todas as minhas aulas, eu abro aquele espaço de 
3,4,5 minutinhos, e falo de alguma experiência, alguma coisa que eu vejo no 
jornal, então eu vejo que eu exerço duas funções, a de ensinar e a de 
conselheiro. (Professor de Matemática 1) 
 
Eu converso,eu sou orientadora, eu digo que sou mãe deles,  porque aquelas 
horas que a gente passa lá com eles, na verdade só 4 horinhas, a gente 
conversa instrui, orienta eles, e é assim que a gente trabalha. (Professora de 
Física 1)  

 
 
Esta compreensão do seu papel como formadores de cidadãos relaciona-se ao 

conhecimento do papel da escola, do papel do professor e da educação na sociedade. 

É o que Borges (2004, p.175) traz como saberes das finalidades educativas, que não 

estão necessariamente escritas em um programa ou currículo, mas que a ele se 

relacionam.  

Os objetivos que os professores se atribuem a si mesmos de aconselhar, orientar, 

conduzir os alunos, estão estritamente relacionados as suas crenças, visão de mundo e 

de ensino, por eles assumidos no seu trabalho e que acreditam fazer parte das 

finalidades do ato de ensinar. Dizem respeito “[…] ao horizonte teleológico do docente, 



79 

 

sua visão de mundo, de educação e do seu papel como professor e em alguns casos, 

pode corresponder ao discurso oficial  […]” (BORGES, 2004, p.177). 

A Constituição Federal de 1988 define a cidadania como um dos princípios 

básicos da vida e ressalta que as instituições sociais, como a escola, devem estar 

comprometidas com a sua promoção. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

definem que a escola deve atuar no processo de construção da cidadania. Entendemos 

que a escola cumpre esse papel quando forma pessoas capazes de manter-se bem 

informadas e de agir de forma crítica e criativa na construção e promoção de seus 

direitos de cidadã, quando cumpre o objetivo de “ […] fazer com que todos os alunos 

tenham verdadeiramente sucesso […]” (NÓVOA, 2007, p.08). 

Na fala das professoras de Química e Biologia, a tarefa de aconselhar e orientar é 

secundária. Sua atividade principal é transmitir o conteúdo, seu foco principal é preparar 

os alunos para o vestibular e para o mercado de trabalho. 

 
 

A principal tarefa é aplicar o conteúdo, aqui é seguido todo um plano de aula, 
determinado a medida que vem as listagens pelo sistema x, eles tem o 
acompanhamento com o livro de reforço, então a gente dá o conteúdo e o 
reforço deles em cima desse preparatório para o vestibular.” (Professora de 
Química)  
 
“Faz parte do nosso papel também ajudá-los, educá-los, dar continuidade a 
essa educação que ele traz de casa, mas principalmente eu acredito que no 
Ensino Médio a gente vai trabalhar mais apostando mesmo de ele já ganhar o 
mercado de trabalho, mais nos conceitos, não que não tenhamos a parte do 
social,do humano com eles, mas esse papel já deixo mais de lado, já vai mais 
pros conceitos. (Professora de Biologia) 

 
 
Questionamos se o pouco tempo de experiência das professoras de Biologia e 

Química pode justificar o maior peso atribuído ao ensino do conteúdo, diferentemente 

de seus colegas com mais tempo de docência. O tempo de experiência explicaria, pelo 

menos em parte, essas diferenças? 

Alguns estudos apontam para relações entre a idade e ciclos vitais dos 

professores e as suas características pessoais e profissionais. Tais investigações 

defendem que existem diferentes etapas na vida pessoal e profissional que influenciam 

a atuação do professor.  
                                                                                                                                                                                            
14 Aquele que aprende (fazer aprender alguma coisa a alguém).  
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Se tomarmos como referência os estudos de Sikes (apud GARCIA, 1999, p. 63) 

que analisa as diferentes etapas pelas quais passam os professores, veremos que na 

primeira etapa, compreendida entre os 21 e os 28 anos (idade das professoras de 

Biologia e Química), os problemas de disciplina em sala de aula são os que mais 

preocupam os professores, devido a ausência de autoridade. Outra preocupação é o 

domínio do conteúdo. Ambas as preocupações estão presentes nas falas destas jovens 

professoras.  
 
 

Em relação ao trabalho, o desafio é realmente estar preparado, por que todos 
os dias a gente se prepara, a gente estuda bastante pra levar esse 
conhecimento pra eles […] a gente tenta colocar ao nosso nível, no nosso dia-a-
dia, no nosso cotidiano, então eu tento levar isso como uma história pra que 
não fique enfadonho, aquela coisa, pra que eles realmente se interessem, claro 
que alguns tem uma certa resistência, eles tentam também acompanhar, a 
maior dificuldade realmente é fazer com que eles entendam […] eles 
assimilarem o conteúdo porque são contextos muito novos pra eles. (Professora 
de Biologia) 
 
[…] aqui nessa escola, já não vêm aqueles alunos difíceis de lidar, tem alguns à 
noite, poucos pela manhã, mas pelo menos para os meus tudo é novidade, 
então pra onde a gente encaminha eles, eles vão […] O desafio diário é querer 
integrar esse aluno com esse assunto, no entanto eu converso com eles, “pôxa 
aqui eu não to dando aula pra 5ª série, todo mundo já tá bem grandinho então 
vocês tem que buscar pra vocês, se vocês não buscarem pra vocês, o quê que 
vai acontecer com a nossa cidade? ” , aí eles dizem “poxa professora é 
mesmo”, e se comportam melhor […] O desafio diário aqui pra gente é sempre 
resgatar um aluno que ele está mais disperso, que ele está menos incentivado, 
então pra gente é uma grande conquista quando a gente consegue que uma 
turma se integre, vá lá e faça o exercício. O desafio diário do professor é 
conquistar esse aluno pro conhecimento. (Professora de Química) 

 
 
Já os professores de Matemática e Física, segundo os estudos de Sikes (idem), 

estariam na terceira e quarta fase que compreende os intervalos de 30-40 anos e 40-55 
anos. Na terceira fase os professores “ […] encontram-se num período de grande 

capacidade física e intelectual, o que significa energia, implicação, ambição, e confiança 

em si mesmos. É uma fase de estabilização, normalização, na qual os professores 

tentam ser mais competentes no seu trabalho […]” (GARCIA, 1999, p. 63).   

Na quarta fase os professores já “ […] se adaptaram à sua maturidade, adotaram 

novos papéis na escola e no sistema educativo […]” (idem, p.64). Mais seguros de seus 
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conhecimentos conteudinais e de sua “didática”15 os professores acreditam estar bem 

preparados para os desafios do ensino em sala de aula. Liberados destas 

preocupações atribuem ao seu papel de professor novas prerrogativas,como ajudar na 

organização  da escola e utilizar sua experiência de vida para orientar seus jovens 

alunos. 

O reflexo destas etapas da vida profissional dos professores também aparece nos 

desafios ao trabalho do professor e na forma como os docentes enfrentam esses 

desafios. 

 

 

1.4 Desafios da docência e os saberes necessários à atuação do professor 
 

 

Para todos os professores saber o conteúdo, estar preparado para dar a sua aula 

é um desafio, porém, as vivências anteriores, “ensinaram” aos professores mais 

experientes o caminho da superação destes desafios, que hoje se apresentam a eles 

como parte de seu trabalho. 

A fala do professor de Matemática 1 mostra como a experiência no EJA foi um 

desafio que lhe serviu de referência para seus trabalhos posteriores, e para que 

aceitasse dar aulas em séries “mais adiantadas”, mesmo sem a formação adequada, 

confiando na sua capacidade de aprender o conteúdo, conforme pode ser observado no 

depoimento abaixo: 

 
 

Comecei pelo EJA, meu primeiro ano de experiência foi com o EJA, eu senti um 
pouco de dificuldade, mas pra mim foi um desafio, e esse desafio Graças a 
Deus,  eu precisei de dois anos na mesma série para ter como experiência para 
o resto das séries, porque ali você mexe com um todo, é uma matemática que 
você vê do início até um determinado limite e você vai lidar com pessoas de 
todas as maneiras , trabalhar de todas as formas, de todas as formas você vai 
buscar pra fazer com que aquele aluno com dificuldade possa ter mais ideia 
desse trabalho importante […] mas foi um desafio, desafio esse que pra mim 
com dois anos em uma mesma turma, no próximo ano eu fui promovido pra dar 
aula numa sétima e oitava série, não tinha professor, perguntaram se eu 
garantia, eu disse que garantia, eu gosto da matéria, só precisava estudar mais 

                                                           
15 Na fala dos professores o termo didática é utilizado quando se referem as diferentes metodologias que utilizam em 
sala de aula, as diferentes formas de apresentar o conteúdo aos seus alunos. 
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um pouco, e Graças a Deus, a cada ano que se foi passando me deram aquela 
responsabilidade, e cada ano era mais um desafio e aquilo me fortaleceu 
bastante. (Professor de Matemática 1) 

 
 
Este professor fala que “hoje é tudo mais fácil”, já que a informação é mais 

acessível. A maturidade, a estabilidade, os conhecimentos adquiridos lhe permitem 

mais serenidade na distribuição de seus papéis em sala de aula, como conselheiro e 

educador. 

O saber da experiência está presente na fala dos professores com mais tempo de 

magistério, como o de Matemática. Também surge na fala das jovens professoras, para 

quem as didáticas, o saber se relacionar com os alunos, advém das repetidas 

experiências em sala de aula. A professora de Química ressalta como a experiência 

permite o aprendizado da docência:  

 
 

Experiência, experiência que a gente vai tendo de cada forma que a gente tem 
aplicado o conteúdo em cada turma, tem uns que são mais falantes, outros 
mais quietos, tem aqueles que são mais esforçados, tem aqueles que tem uma 
certa dificuldade mas eles buscam, acho que essa didática vem também com 
uma equipe de ensino, como essa capacitação que tivemos aqui […] Essa 
didática a gente aprende da maneira que a gente foi convivendo com eles no 
dia-a-dia, e se aprende as dificuldades que eles tem, e de cada turma, de cada 
sala de aula que você vai, ai vai do professor também buscar os métodos que 
são melhores pra eles, que se encomia[…].(Professora de Química) 

 
 
Retomamos as contribuições de Tardif (2007, p.48) que confere especial 

importância a estes saberes, suas pesquisas apontam que “[…] para os professores, os 

saberes adquiridos através da experiência profissional constituem os fundamentos de 

sua competência[…]”, e é com base neles que os professores julgam a sua formação. 

No amálgama de saberes necessários a sua atuação profissional, nossos 

depoentes destacam o conhecimento disciplinar ou da matéria ensinada para a sua 

atuação como professores, também adquirido e aprimorado ao longo da carreira. Na 

pesquisa feita por Borges (2004) este saber também é citado pela totalidade de seus 

entrevistados.  

O conhecimento do conteúdo ensinado é um dos saberes base da docência, mas 

os nossos professores, assim como os de Borges (idem), reconhecem que sozinho, ele 

não é suficiente para proporcionar o aprendizado a seus alunos, pois, “O fato de 
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dominar o conteúdo de sua disciplina por si só não garante que o professor seja bom no 

que faz se não dominar outros conhecimentos […]” (BORGES, 2004, p.167). 

Os docentes da escola Modelo revelam um forte comprometimento com a escola e 

com a aprendizagem dos alunos. Afirmam que o conhecimento de sua disciplina é o 

ponto de partida, mas precisam dispor de outros saberes16.  

Estar preparado para ensinar a matéria é um desafio apontado pelos professores, 

e para isso eles relatam que buscam estar atualizados, buscam materiais, buscam  

estudar: 

 
 

Era um desafio que eu tinha assim, que eu enfrentava, que eu tentava me 
superar, como, de que forma? Buscando os livros, buscando algumas 
informações, que no interior era a coisa mais difícil, do pouco que eu tinha, 
quando eu não tinha lá no interior, voltava pra cidade, buscava a fonte, voltava, 
e aquilo foi me engrandecendo. (Professor de Matemática 2) 
 
Hoje pra ser um bom professor precisa estar sempre estudando, jamais estar 
parado, eu estou aqui há 4 anos, e são 4 anos de estudo sempre, sempre 
buscando sabe, não vendo o negócio do passado, mas todo tempo atualizado... 
(Professora de Física 2)  

 
 
Para fazer com que seus alunos “assimilem” o conteúdo, outros desafios precisam 

ser superados: 1- ensinar de modo que os alunos entendam; 2- ensinar alunos que não 

têm base; 3- trabalhar com turmas heterogêneas. 

 
 

A maior dificuldade realmente é fazer com que eles entendam, já que a biologia 
tem muitas palavras assim novas, tudo é novo pra eles, falou uma palavra já é 
nova, então a gente tenta inserir essa palavra no cotidiano pra eles. E a maior 
dificuldade também é essa questão, de eles assimilarem o conteúdo […] 
(Professora de Biologia) 
 
Hoje o desafio é... porque a escola pública ela é muito fraca, o nosso aluno, ele 
não tem base […] você pega aluno aqui no primeiro ano que eles não sabem, 
que eles não tem noção de medida, eles não sabem o que é metro, o que é 
metade de metro, o que é centímetro, não sabe o que é quilo, o que é 
capacidade né, então é muito difícil pra gente trabalhar, por exemplo eu dava 
matemática, química e física na minha cidade, você vai trabalhar com as 
notações científicas e os alunos não sabem fazer isso, então o maior problema 
hoje pra nós educadores da área de exatas é que eles não sabem as operações 
[…] (Professor de Matemática 2) 
 

                                                           
16 Didáticas, metodologias, formas diferentes de ensinar que implicam saberes pedagógicos, conhecimento do 
contexto e dos alunos, saberes relacionais. 
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Sabe que às vezes é difícil trabalhar, porque tem aquele aluno que está 
preparado e tem aquele despreparado, então você não pode abrir mão de 
nenhum dos dois, tem que saber conciliar né…(Professor de Matemática 2) 

 
 
Diferentes “metodologias” são buscadas pelos professores para fazer o aluno de 

fato aprender os conteúdos escolares: buscam o apoio dos colegas com ideias novas, 

tentam ensinar o assunto de forma diferente, tentam tornar a disciplina mais atrativa, ou 

aproxima-la do dia-a-dia dos alunos. Recorrem, nas palavras dos professores, a 

“diferentes didáticas”  para atingir seu objetivo: a aprendizagem dos alunos.  

 
 

[…] então a preocupação do professor é essa, será que a metodologia que ele 
está usando está satisfazendo o aluno? Então sempre eu pergunto, se não 
estiver, nós como professores, temos que buscar outros caminhos e não só 
ficar no blá-blá-blá. Então logo no começo eu tive um problema com as escalas 
termométricas, mas depois passou. Aqui, é bom na Escola Modelo, porque nós 
temos a sala de multimídia, nós temos a biblioteca, o laboratório, nós temos o 
(professor XX), que tem outras maneiras de aplicar a matéria, ele busca muito o 
XX, ele vai atrás de DVD, de apostila, de livro, então é bom porque você tem 
vários meios de dar uma aula, se não dá certo de um jeito você vai aplicar de 
outro […] (Professora de Física 2) 

 
 
Estas “diferentes didáticas” implicam diferentes saberes, dentre eles o 

conhecimento do contexto. É preciso conhecer a realidade dos alunos, para que o 

professor possa aproximar a sua matéria do cotidiano, do que o aluno já conhece e tem 

como referência. 

Garcia (1999, p.91) cita o conhecimento do contexto como um dos conhecimentos 

que os professores devem adquirir, pois cabe aos docentes conhecerem o local onde 

ensinam, assim como a quem ensinam. Segundo este autor, “[…] Os professores têm 

de adaptar o seu conhecimento geral da matéria às condições particulares da escola e 

dos alunos que a frequentam […]”. 

Nossos entrevistados afirmam que na “área de exatas” é muito importante tentar 

trazer o conhecimento para a realidade do aluno. 

 
 

[…] porque nós estamos trabalhando com a matemática e se você não associar, 
não souber associar a matemática a realidade do aluno, aquilo é um símbolo 
que pra ele não vai valer nada, se eu não associar as coisas né, eu que já 
trabalhei com física, quando eu trabalho com a realidade do aluno, eu vou 
associando a matemática né, aos cálculos de física, as equações do movimento 
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uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, vou 
associando isso aí, há uma relação muito grande entre essas disciplinas […] 
(Professor de Matemática 2) 
 
 
 

Fazer com que alunos sem base aprendam, trabalhar com  turmas heterôgeneas 

requer do professor sólido conhecimento didático do conteúdo, elemento central dos 

saberes do professor pois, “[…] representa a combinação adequada entre o 

conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico didático de como 

ensinar […]” (GARCIA, 1999, p.88). Para Shulman (apud GARCIA, 1999, p.88) este 

saber é necessário pois cabe ao professor construir pontes entre o conhecimento da 

matéria e a construção de seu significado por parte dos alunos. Destaca ainda que esse 

tipo de compreensão não é apenas do conteúdo, nem o domínio genérico de métodos 

de ensino, “[…] É uma mescla de tudo, e é principalmente pedagógico […]” (IDEM). 

O conhecimento didático do conteúdo demanda do professor saber escolher, 

adaptar e utilizar diferentes materiais e recursos para ensinar a sua matéria.  

Os professores da escola Modelo encontraram nos recursos da informática um 

importante aliado para a aprendizagem de seus alunos. Porém, adaptar-se a essa nova 

forma de ensinar, foi um desafio para os professores, que antes tinham pouca 

familiaridade com o computador. 

Estes docentes perceberam que para a sua atuação profissional são necessários, 

também, conhecimentos gerais e de outros campos científicos. A Escola Modelo utiliza 

um sistema de ensino com suporte via internet, o que trouxe como desafio para os 

professores trabalhar com as novas tecnologias, com os recursos da informática e a 

multimídia. E a percepção de que precisam estar sempre atualizados. 

 
 

A mudança (para o sistema apostilado) até eu sofri, acho que todo mundo 
sofreu esse impacto, com essas mudanças, porque essa mudança aí do 
sistema x, ele já vem mais pra você trabalhar com a multimídia, ele já tem os 
livros deles, muito bons esses livros eu gostei do assunto, eles botaram no 
início os assuntos que estavam lá no fim, já abordam logo no início, eu gostei 
muito dos livros, muito bom. E quanto a multimídia, a gente saí um pouco do 
blá-blá-blá entendeu, de tá na lousa apenas dando conceito, a gente tem a 
semana que vem pro laboratório de informática, muda mais, saí daquele ritmo 
de ir pra lousa entendeu, porque muitas vezes a gente prende o aluno no 
quadro, e fica muito monótono a professora presa no quadro […] (Professora de 
Física 1) 
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[…] hoje os alunos são mais atualizados do que o professor, então o professor 
tem que se atualizar nas mídias, acompanhar o progresso, a minha dificuldade 
foi essa, de me atualizar na mídia, eu não tinha esse contato com o 
computador, quando eu entrei aqui, foi que eu comecei a trabalhar com ele, eu 
não sabia nem mexer direito no computador em 2007, aí minha dificuldade 
maior foi essa, trabalhar com a multimídia, agora não. Estão eu acho que o 
professor tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar os alunos, 
tem que sair daquele blá-blá-blá e trabalhar multimídia, trabalhar o DVD, 
trabalhar essas coisas, eu acho isso, que o professor tem que acompanhar o 
progresso.  (Professora de Física 2) 

 
 
A diretora da escola Modelo e o professor de Matemática 1 apontam como desafio 

a relação entre a escola e a comunidade, maior participação dos pais dos alunos, que 

precisam tornar-se “parceiros” para ajuda-los a vencer suas dificuldades. 

 

 
[…] a participação dos pais. Eles só vem a escola quando são convocados. Isso 
eu gostaria. Que a comunidade estivesse presente sem ser convocada…  A 
comunidade ainda é muito restrita na participação. Eles só vem quando são 
convocados e com pressa. Eu vejo que isso é preciso. Acho que falta da parte 
da escola um trabalho diferenciado com a comunidade, com a família. (Maria-
diretora) 
 
[…] hoje nós só precisamos de parcerias, hoje a maior dificuldade nossa em 
sala de aula são as parcerias, essa parceria que eu falo é com a família, a 
família hoje ela tem nos ajudar, se tornar parceira mesmo da escola, aí nós 
vamos vencer essas dificuldades […]. (Professor de Matemática 1) 

 

 

Como estabelecer pontes entre a família e a escola é uma pergunta com muitas 

respostas. Coll Salvador (org) (1999, p.184) destaca que para construir uma relação 

estável entre a escola e a família, é necessário o conhecimento mútuo e compartilhar 

critérios educativos que limitem as discrepâncias entre os papéis educativos de cada 

contexto.  

A escola e a família sofreram importantes mudanças nas últimas décadas, e os 

papéis que se atribui a cada uma delas encontram-se em transformação. Família e 

escola têm dificuldades específicas que não se podia identificar há alguns anos. Pais e 

educadores ainda não têm clareza sobre seus papéis e atribuições, e “[…] a tentação 

de delegar parcial ou totalmente a própria responsabilidade a outros contextos pode ser 

muito forte[…]” (SALVADOR, 1999, p. 185). 
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Daí as queixas de professores para quem os pais muito exigem da escola, e 

pouco se comprometem com a educação dos filhos, como ressalta o professor de 

Matemática 1. 

 
 

[…] porque a maioria dos pais já está pedindo a Deus que amanheça o dia pro 
filho ir pra escola, ele nunca chegou e chamou esse aluno, sentou, converso, 
colocou na mesa e viu as dificuldades que tem pra que se possa procurar um 
jeito pra resolver o problema daquele aluno […] os familiares jogam  pra escola 
e a escola resolve tudo, se não dá de uma forma, dá de outra, se o aluno tem 
dificuldade, chama o professor pra resolver […]” (Professor de Matemática 1) 

 
 
Nossos entrevistados citam os papéis de orientador e conselheiro como paralelos 

à função de ensinar. No desempenho desses papéis, a relação professor-aluno assume 

uma importância decisiva.  

 

 

1.5 O professor como profissional da relação 
 
 
Os professores que entrevistamos acreditam que para bem desempenhar seu 

papel precisam ser mãe (Física 1), psicólogos (Física 2), conselheiros e orientadores. 

 
 

Eu converso,eu sou orientadora, eu digo que sou mãe deles,  porque aquelas 
horas que a gente passa lá com eles, na verdade só 4 horinhas, a gente 
conversa instrui, orienta eles, e é assim que a gente trabalha (Professora de 
Física 1) 
 
[…] o afeto está em tudo amada, principalmente nas escolas, então eu acho 
que nós temos que ser meio psicólogos, nós temos que ser mais que professor 
né? Eu me vejo assim, eles dizem “professora às vezes a senhora é uma mãe, 
porque a senhora conversa muito”, então eu digo que todo mundo tem 
problemas e isso afeta muito na sala de aula, então eu acho que a gente tem 
que ser professor  e psicólogo dos alunos, conselheiro […] (Física 2) 

 
 
 As falas das duas professoras revelam a importância atribuída à relação 

interpersonal e ao afeto, fatores importantes para o sucesso da aprendizagem dos 

alunos . Porém, a representação que possuem de seu papel de professoras não parece 
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abarcar tais especificidades, em geral atribuídas às profissões de ajuda, como a de 

psicólogo. 

A relação com os alunos está presente em todo o ato educativo, e como afirma 

Canário (2006, p.69) “[…] não pode ser ensinada, mas apenas aprendida, e ademais, 

engloba as dimensões intelectual e afetiva de modo indissociável […]”. Para o autor, é 

preciso recriar a identidade profissional do professor, reorganizando seu perfil 

profissional em torno de quatro dimensões essenciais: O professor como analista 

simbólico; o professor como artesão, o professor como profissional da relação; e o 

professor como um construtor de sentido. 

O professor entendido como analista simbólico “[…] É alguém que equaciona e 

resolve problemas, em contextos marcados pela incerteza e pela complexidade, e não 

alguém que é ensinado a dar respostas ‘certas’, em situações previsíveis[…]” 

(CANÁRIO, 2006, p.22). A formação deste professor requer mais do que processos 

cumulativos de treino, é preciso criatividade, elevada capacidade de abstração, 

compreensão da totalidade das situações educativas, o recurso sistemático à 

experimentação, à aprendizagem por ensaio-e-erro, e a habilidade para aprender na 

interação com os pares e com os próprios alunos. 

O professor artesão “[…] É aquele que constrói e reconstrói, permanentemente, o 

seu saber profissional” (IDEM), para além de reproduzir práticas, é um profissional que 

reinventa as práticas, reconfigurando-as de acordo com as especificidades de seu 

contexto, do público com o qual trabalha”. 

O professor como um construtor de sentido é mais do que um “transmissor de 

informação”. Aao providenciar “[…] recursos de sentido que tornem a aprendizagem 

possível[…]”, permite ao seu aluno redefinir e ressignificar sua relação com o saber, 

diminuindo a defasagem entre as expectativas de um público cada vez mais 

diferenciado e a instituição escolar (CANÁRIO, 2006, p.70). 

O professor como profissional da relação “[…] Ensina não aquilo que sabe, mas, 

sim, aquilo que é. Na atividade educativa ele investe a totalidade da sua personalidade 

[…]” (idem, p.22). Considerar o professor profissional da relação implica inscrevê-lo nas 

profissões de ajuda, marcadas pela quase permanente relação direta com o 

destinatário, implica também, considerar que na docência o professor envolve-se 
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totalmente. A natureza de sua atividade define-se “[…] tanto por aquilo que ele sabe 

como por aquilo que ele é” (CANÁRIO, 2006, p.69). 

Nossos entrevistados destacam  como um dos “saberes” necessários à docência 

relacionar-se com o aluno. Como profissionais da relação eles afirmam que é preciso 

saber conversar com os jovens, saber ouvi-los, ter educação e perfil para a docência.  

 
 

[…] saber conversar, ouvi-los, o que eles tem, porque muitas das vezes, eles 
agem pra chamar a atenção, os pais não dão atenção, eles querem chamar 
atenção[…] (Professora de Física 1) 
 
Eu acho assim que é importante ter […] a relação entre professor aluno, tem 
que ser uma relação boa, nós temos que saber conversar com nossos alunos 
né, temos que ver também que às vezes, os alunos tem problemas, então eu 
acho também que essa convivência entre o professor e o aluno é muito 
importante. (Professora de Física 2) 
 
[…] você tem que estar preparado para o aluno, tem que ter perfil né, tem que 
ter educação pra trabalhar com os alunos[…] (Professora de Matemática 2) 

 
 

Tais qualidades não são inatas ou inerentes à uma vocação ou dom, precisam ser 

construídas ao longo do exercício profissional, na relação com os alunos, nas trocas 

entre pares. 

Canário (2006, p.69) defende que a relação professor-aluno abarca a totalidade da 

ação profissional do professor. Para o autor o bom professor é aquele que desenvolve 

sua qualidade de escuta, por meio da qual ele desenvolve formas de 

metacomunicação17 com os alunos. Afirma Canário “[…] ninguém melhor do que os 

alunos conhece tanto o professor e lhe devolve, constantemente, informações e 

avaliações sobre o seu desempenho profissional”. 

Nossos entrevistados citaram diversos saberes necessários às suas atuações 

profissionais. Retomamos Tardif (2007) que concebe os saberes docentes como um 

amálgama composto e indivisível, e foi desta forma que os percebemos na fala dos 

docentes. Os conhecimentos, habilidades e competências que emergiram do discurso 

dos professores foram: 

- Saber disciplinar ou curricular (dominar o conteúdo a ser ensinado); 

- Saber da experiência (no exercício da profissão o docente recorre a múltiplos 
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saberes para fazer com que seus alunos consigam aprender); 

- Conhecimento didático do conteúdo (saber escolher, adaptar e utilizar diferentes 

materiais e recursos pra ensinar os alunos); 

- Conhecimentos gerais e de outros campos científicos (estar sempre atualizado 

com os recursos da informática, e ter outras leituras que os auxiliem na relação com os 

alunos); 

- Conhecimento do contexto e das finalidades educativas (conhecer a realidade 

dos alunos, o papel da escola na formação de cidadãos); 

- Saberes pedagógicos e profissionais. 

 

Identificar os diferentes saberes que emergem da fala de professores experientes 

é um recurso importante para a reformulação das propostas dos cursos de formação 

inicial, pois fornece indicativos para pensarmos quais habilidades e competências são 

necessárias que o licenciando desenvolva nesta primeira etapa de formação 

profissional.    

Após finalizarmos a análise destas entrevistas partimos para a coleta de dados na 

universidade e procuramos compreender qual o perfil, as características do futuro 

professor formado por essa IES, e quais saberes a universidade vê como necessários 

ao licenciado. 

 

 

2 A Universidade  
 

 

A IES iniciou seus trabalhos em agosto de 2007. À época contava com uma 

estrutura de funcionamento bastante simples, em um prédio pequeno no qual 

funcionavam apenas 06 salas de aula, uma sala de administração, uma biblioteca e um 

laboratório de informática. Três anos depois estão sendo construídos dois prédios que 

irão abrigar 20 salas de aula, 15 salas administrativas, e mais de 30 laboratórios. Nesta 

unidade estão em funcionamento cinco cursos superiores das áreas de ciências exatas 

                                                                                                                                                                                            
17 Comunicação sobre o sucesso ou não do ensino e da aprendizagem. 
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e biológicas. 

Esta IES é parte do programa de expansão do Sistema Público Federal do Ensino 

Superior promovido pelo Ministério da Educação, que propõe ações relativas a criação 

e/ou consolidação de campis universitários em diversas regiões do país. Dito de outra 

forma, as universidades públicas federais recebem financiamento para expandir seus 

campis para outras cidades, fora das capitais.   

O município no qual está localizada esta IES guarda algumas particularidades. 

Distante 240 quilômetros da capital do estado, acessível por estrada ou barco, possui 

uma infra-estrutura bastante simples e não conta com muitas comodidades presentes 

em cidades mais desenvolvidas, como livrarias, internet discada ou banda larga, 

supermercados de grandes redes varejistas, entre outras, o que dificulta a adaptação 

na cidade, principalmente dos professores oriundos de outras regiões do país.     

O corpo docente desta instituição hoje totaliza 70 professores, mas o objetivo é 

chegar a 110 professores nos próximos seis anos. É composto por profissionais das 

mais diversas áreas do conhecimento, inclusive humanas e sociais. 

 

 

2.1 Os professores formadores 
 

 

Entrevistamos quatro professores formadores, dois ocupam a função de 

coordenadores de curso e dois são pedagogos, responsavéis por ministrar as 

disciplinas “pedagógicas” e supervisionar as práticas curriculares e os estágios. 

A coordenadora da Licenciatura em Ciências: Matemática e Física tem 36 anos, é 

licenciada em Matemática com Mestrado nesta área, tem 10 anos de magistério e já foi 

professora do Ensino Médio em escolas públicas estaduais. Há 4 anos trabalha 

exclusivamente com nível superior. 

O coordenador do curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia tem 37 

anos, iniciou no Magistério há 3 anos nesta IES, não tem experiência prévia no ensino 

superior e nunca atuou na escola básica, embora seja Licenciado em Química. Tem 

doutorado na área de Química. 
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Dois professores formados em Pedagogia foram entrevistados, a primeira 

professora tem 37 anos, mestrado na área de educação, e está nesta IES desde o 

início de seus trabalhos, em 2007. Atua no Magistério há mais de 20 anos, já foi 

coordenadora de um curso de Pedagogia, trabalhou com formação de professores na 

Secretaria de Educação do Estado, como pedagoga na rede municipal e em cursos de 

educação a distância. 

O segundo professor tem 29 anos, está há dois anos nesta IES, é pedagogo com 

Mestrado em Educação. Pela primeira vez trabalha como professor do ensino superior, 

antes disso atuou como pedagogo em escolas públicas estaduais.  

 

 

2.1.1 Professor de quê? Para quê? A indefinição do perfil do Licenciado em 
Ciências e o desafio da licenciatura dupla. 

 

 

Na IES pesquisada a existência das licenciaturas duplas, ou seja, de cursos 

voltados para a formação de professores em duas áreas do conhecimento, é motivo de 

muitas críticas e questionamentos. 

A maior dificuldade para a aceitação destes cursos, parece ser a indefinição do 

perfil profissional do licenciado. Sem a clareza de qual profissional formar e para quê 

formá-lo, a discussão do quê ensinar nestes cursos, dos saberes necessários à 

docência fica ainda mais difícil. 

Nossa primeira entrevistada foi a professora pedagoga, que está na instituição 

desde o início de seus trabalhos, acompanhou todo o processo de concepção dos 

projetos pedagógicos, o movimento que hoje se realiza para a separação dos cursos18, 

e continua favorável à manutenção das licenciaturas duplas. 

Esta formadora percebe na estrutura curricular dos cursos a causa de seus altos 

índices de reprovação, principal argumento dos professores favoráveis a separação dos 

                                                           
18 Alguns professores da Instituição realizaram um estudo sobre a viabilidade de separar os cursos, constituindo 
assim licenciaturas independentes, em Matemática, Física, Química e Biologia, com redução da carga horária e do 
tempo de curso. Os altos indíces de reprovação e a retenção de muitos alunos nas disciplinas de Física e Química são 
apontados como justificativas para esse movimento.  
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cursos. Ela defende a formação de um profissional que não é um professor de 

matemática e de física, mas um professor de ciências, um profissional da educação. 

 
 

[…] a gente tenta formar esse professor que é realmente alguém novo, que não 
é só um professor de matemática ou de física, mas é um professor de ciências 
que tem esse tripé educação, matemática e física. (pedagoga)    

 
 
Ao tomar como objetivo a formação de um professor de ciências, como defende 

nossa entrevistada, a IES pesquisada precisaria rever as matrizes curriculares de seus 

cursos, hoje voltadas a formação de um professor de matemática e um professor de 

física, com muitas disciplinas com grau de aprofundamento de conhecimentos elevado, 

o que torna o curso muito difícil. 

A coordenadora do curso de Matemática e Física, nossa segunda entrevistada, 

embora favorável a separação das licenciaturas, concorda com a professora pedagoga, 

ao questionar o tipo de formação que está sendo oferecido aos alunos das licenciaturas 

duplas. 

O alto índice de reprovação nas disciplinas da área de Física e a ausência de uma 

resposta da IES na tentativa de equacionar este problema, coloca como alternativa 

mais viável a separação dos cursos. 

Esta formadora acredita que Matemática e Física são dois cursos “muito pesados” 

e que a simples junção de ambos em uma licenciatura o inviabiliza. Ela pondera que 

para formar um professor de Matemática e Física não são necessários conteúdos tão 

“aprofundados” destas duas disciplinas, e sim, disciplinas direcionadas aos conteúdos a 

serem trabalhados no Ensino Médio. Como podemos ler na fala abaixo: 

 
 

[…] a disciplina de Física ela é muito teórica, nesse ponto a gente ainda tem 
que melhorar muito, de trazer os nossos colegas da área de Física pra olhar 
também pro lado da formação dos professores, e não querer trabalhar nossos 
alunos como se fossemos trabalhar com bacharéis,  porque nós estamos 
formando professores … a gente tem também que olhar pra formação do aluno, 
pra o que ele vai ensinar na escola, aquilo que realmente é necessário pra que 
ele possa trilhar, nós não temos que tornar o nosso curso um fardo para o 
aluno, mas fazer algo mais maleável, para que o nosso aluno possa chegar a se 
formar, e a nossa perspectiva pro  curso atualmente é que nós  temos 3 alunos 
periodizados e nós estamos no 6° período indo pro 7°, a maioria está 
desperiodizado […]. (coordenadora do curso de Matemática e Física) 
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Nesta fala da coordenadora notamos que ela acredita que é preciso voltar a 

formação dos alunos da licenciatura aos conhecimentos necessários ao ensino nas 

escolas de nível Fundamental e Médio, pois o perfil profissional desejável a esse 

licenciado é o de um professor. Em sua concepção, o nível “muito aprofundado” de 

algumas disciplinas do curso é necessário para a formação de um bacharel e não do 

licenciado.    

Embora compartilhem muitos professores, as duas licenciaturas assumem 

posturas diferentes na formação oferecida aos seus alunos. 

A professora pedagoga relata como ela vê essas diferenças: 

 
 

Eu penso que a formação dos professores da área de matemática e física no 
curso de matemática e física parece compreender muito melhor o que é a 
formação de professores hoje, tanto que a licenciatura em matemática e física é 
uma licenciatura legítima, os professores se assumem como formadores de 
professores, mesmo aqueles professores que tinham mais dificuldade com os 
alunos hoje já são reconhecidos pelos alunos como bons professores, eu acho 
que a licenciatura de química e biologia ela está mais distanciada da formação 
de professores, eles ainda estão pensando em formar o pesquisador, o biólogo 
pra trabalhar na empresa, não caiu a ficha deles que eles tem que formar 
professores[…].  (pedagoga) 
 
 

A formação e experiência dos coordenadores dos cursos de certa maneira explica 

esta situação. A coordenadora de Matemática e Física completou o mestrado, tem 

longa experiência na educação básica, interesse pelo tema formação de professores. O 

coordenador de Bioolgia e Química, completou doutorado na área de Química, tem 

vasta experiência como pesquisador, mas não com a educação básica. 

Preocupado em oferecer uma formação conteudinal sólida, a fala do coordenador 

deste curso bem exemplifica o papel eminentemente instrumental que a “pedagogia” e 

as “disciplinas pedagógicas”, assumem nesses cursos. 

 
 

[…] eu vejo a necessidade dessas disciplinas pedagógicas, procuro fazer essa 
relação tanto de aproximação de professor/aluno quanto da abordagem como o 
conteúdo é apresentado e a verificação se esse conteúdo é apresentado, 
corresponde aquilo que é apresentado é assim que eu vejo a relação das 
disciplinas pedagógicas com as disciplinas específicas19[…]. (coordenador do 

                                                           
19 Esta resposta foi dada quando perguntamos ao professor sobre a “relação” entre as disciplinas 
pedagógicas e as disciplinas específicas (ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA) . 
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curso de Química e Biologia) 
 
 

O desconhecimento da educação como campo de pesquisa e de produção de 

conhecimentos que fundamentem a atuação do professor, inclusive do ensino superior, 

ficou evidente na fala do coordenador do curso de Química e Biologia. 

 
 

[…] e sobre essa relação20, realmente só uma conversa com os pedagogos, eu 
já li muitas entrevistas sobre diversos temas ligados a educação, Paulo Freire 
(cita outros autores) e eles trabalham sempre temas junto às crianças, quando a 
gente vai para um nível mais universitário as coisas não são tantas […] Na 
realidade eu sou marinheiro de primeira viagem […] tô tentando dar o máximo. 
(coordenador do curso de Química e Biologia) 

 

 

Na fala acima o professor coordenador reconhece suas dificuldades e afirma estar 

buscando “dar o máximo“, mas seu perfil profissional é de bacharel e pesquisador, o 

que acreditamos dificultar o reconhecimento das necessidades de um curso de 

licenciatura. 

Gatti21 aponta entre oito desafios a formação dos professores a necessidade de 

definir um perfil profissional claro, essencial para estabelecer quais conhecimentos, 

habilidades e competências devem ser trabalhados nos cursos. Ainda segundo esta 

autora, as pesquisas apontam para a falta de “identidade docente” dos alunos das 

licenciaturas. 

Pensamos que é necessário que os formadores de professores reconheçam as 

especificidades dos cursos de licenciatura, que são distintos dos bacharelados. A falta 

de identificação com a docência e o desconhecimento da realidade escolar têm levado 

a estruturar cursos de licenciatura abstratos, descolados da realidade e das exigências 

da escola de educação básica, aumentando a distância entre os sistemas educacionais 

e o discurso da universidade, mais claramente percebida nos momentos de estágio e 

práticas curriculares. 

                                                           
20 O professor foi questionado sobre como seria possível estabelecer um diálogo mais estreito entre as 
disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas. 
21 Retirado do vídeo “Oito Desafios da Formação de Professores” produzido pela Revista Nova Escola e 
disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/oito-desafios-formacao-
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2.1.2 Conhecimentos, habilidades e competências necessários à 
aprendizagem da docência: o desafio das práticas curriculares e dos estágios. 

 

 

Ao questionarmos os professores formadores sobre o que é preciso ensinar nos 

cursos de licenciatura em ciências para formar bons professores, recebemos respostas 

diferentes, mas complementares. 

 
 

Primeiro é preciso ter um sólido conhecimento da matéria, e precisa ter 
conhecimentos didáticos de como ensinar essa matéria, as duas coisas são 
importantes, um não é mais importante que o outro, são saberes diferentes, 
mas complementares, mas é preciso eleger um paradigma norteador para a 
formação dos alunos do instituto, um perfil profissional a seguir, porque pelo 
que eu vejo existe no PPP um perfil, mas só tá lá, cada professor faz o que quer 
e o que acha que é certo […] (professor formador - pedagogo)   
 
 

 O professor pedagogo cita dois saberes necessários a formação dos licenciados: 

conhecimento da matéria e conhecimento de como ensinar a matéria, ressalta que 

ambos têm igual importância. O conhecimento do conteúdo da matéria ensinada e o 

conhecimento didático do conteúdo, citados por este professor, estão na base do 

conhecimento para ensinar na perspectiva de Shulman (2005). Este autor destaca o 

conhecimento didático do conteúdo como de especial importância para o professor, pois 

é ele que distingue o seu entendimento, do entendimento do especialista de conteúdo.    

A coordenadora do curso de Matemática e Física identifica como características 

de um bom profissional o conhecimento da matéria e a formação sólida em 

metodologias, necessários para o professor ensinar o conteúdo, como podemos 

observar na fala abaixo: 

 
  

Olha, eu observo como professora de matemática, eu acho que são duas coisas 
que o aluno tem que ter para ser um bom profissional. Primeiro: tem que ter 
uma formação sólida de conteúdos específicos. Segundo: formação sólida de 
metodologias. Então para mim, o bom profissional é aquele que consegue dosar 
as duas coisas, tem alguns colegas que acham que o conteúdo é muito mais 
importante que a metodologia, eu acho que não, eu acho que os dois tem o 
mesmo lugar de importância, porque também não adianta eu saber muito e não 
saber repassar esse conteúdo […] (coordenadora do curso de Matemática e 

                                                                                                                                                                                            
professores-431364.shtml. Acesso: 22 out 2010. 
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Física) 
 
  

A coordenadora preocupa-se com as metodologias voltadas à instrumentalização 

dos conteúdos específicos, a aprendizagem de como ensinar/transmitir o conteúdo. 

Retomamos as contribuições de Shulmam (2005) para quem o conhecimento didático 

do conteúdo é uma combinação do saber conteudinal com o saber pedagógico, nele o 

conteúdo da matéria é reformulado para torná-lo acessível a alunos de diferentes níveis 

de conhecimento. 

A coordenadora de Matemática e Física aponta a instrumentalização dos 

conteúdos específicos como um dos principais problemas do curso, já que faltam 

professores habilitados para disciplinas como a Didática da Matemática, e na ausência 

desse profissional, professores das áreas específicas precisam trabalhar como os 

“pedagogos”, como pode ser observado no depoimento abaixo: 

 
 

[…] eu ainda não vi aqui no nosso estado, pessoas formadas em didática da 
matemática, em metodologia do ensino da matemática, doutorado em educação 
matemática, são profissionais que faltam aqui na nossa região. Então como a 
gente não tem esse profissional a gente acaba tentando suprir essa demanda 
tentando caminhar juntos.  O professor da área e o pedagogo, muitas vezes tem 
esse conflito porque o professor pensa de um jeito e o pedagogo de outro. Por 
exemplo: as práticas curriculares, as  práticas curriculares eu como 
coordenadora, foi modificado agora esse ano, que a disciplina prática curricular 
fosse compartilhada pelo professor da área. Porque o que estava acontecendo, 
as práticas curriculares que é o primeiro contato que o acadêmico tem com a 
escola, era uma prática totalmente pedagógica, como se fosse um curso de 
pedagogia, o aluno ele ia pra lá só pra ver estrutura e funcionamento da escola, 
ver os processos pedagógicos, aprender a fazer projetos de ensino, mas 
projetos de ensino de uma maneira geral, estavam sendo dadas apenas de 
forma pedagógica. E não é um curso de pedagogia. Então é importante é, não 
tiro essa questão, eu digo que tem que ter um professor da área pra direcionar 
projetos voltados pra área de Matemática […]. (coordenadora do curso de 
Matemática e Física) 
 
 

 A integração entre os professores das áreas específicas e educação, na tentativa 

de sanar uma carência dos cursos é um desafio para os formadores desta IES, pois em 

seus discursos identificamos concepções diferentes sobre o papel do contato com a 

escola na formação dos licenciados. Vejamos a fala da pedagoga: 
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[…] quando a gente analisa as diretrizes curriculares dos cursos que propõe o 
contato dos alunos com o seu campo de atuação profissional, a idéia é que ele 
se apaixone pelo seu campo de atuação e foi muito bem o contrário, eles 
tiveram até uma certa rejeição quando tiveram contato com a realidade 
escolar22, não pela realidade em si, mas pela maneira como eles foram 
recebidos. Acontece que quando acabou o curso de magistério da rede pública 
de ensino as escolas não recebiam mais alunos. A nossa escola não é que ela 
não estivesse preparada, ela não estava acostumada a receber os alunos, 
então nos primeiros momentos na escola foi muito difícil, até a questão da 
aceitação […]  foram três semestres das práticas curriculares para eles 
conseguirem se ambientar, eles conseguiram formar alguns laços com as 
escolas. De certa forma foi muito importante a gente ter vivido esse processo 
naquele momento, porque agora no estágio eles estão mais amadurecidos, 
então agora o estágio vai ser realmente um momento de estágio, e não mais 
um momento de conflitos de relações, de contatos, de ambientação, que foi o 
que aconteceu na prática curricular.  Então se de alguma forma a Prática 
Curricular não cumpriu com a sua missão de fazer o aluno se apaixonar, ela 
teve uma porção fundamental de permitir que o estágio seja de fato um 
momento de prática profissional e não mais de contato, ambientação. 
(pedagoga) 

 
 

Esta professora era a responsável pelas disciplinas de Práticas Curriculares. 

Sua proposta nestas disciplinas foi proporcionar um primeiro contato do aluno com 

a realidade da escola, ajudar a construir a identificação dos alunos com a docência, 

constituindo sua identidade de professores, tendo como recursos a pesquisa, a 

observação e o registro das atividades. Ambientar o aluno da licenciatura na escola, 

levá-lo a conhecer o funcionamento desta instituição integralmente, e não restringindo 

sua atuação à sala de aula, são elementos tidos por esta formadora como essenciais a 

formação dos licenciados.  

O potencial da escola como espaço formativo surge na fala da pedagoga. 

Shulman (2005) destaca que é no exercício profissional que o professor passa a 

incorporar um saber sobre a matéria ensinada. O contato com a escola nas Práticas 

Curriculares possibilitaria ao aluno construir o conhecimento pedagógico da matéria no 

contexto da sala de aula.  

Diante destes diferentes saberes citados pelos professores formadores, é 

importante retomar o diálogo entre as áreas, já que como esclareceu a coordenadora 

de Matemática e Física, na falta de um profissional com formação específica, 

professores das áreas específicas e da educação terão de caminhar juntos. A 

                                                           
 
22 A professora refere-se a disciplina Prática Curricular I. 
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pedagoga ressalta a necessidade deste diálogo: 

 

 
[…] é o que pega mesmo pra cada curso, e que precisa ser trabalhado, o que 
está falho é o diálogo entre as áreas […]. (pedagoga) 

 
 

 Acreditamos que para superar os desafios que se colocam a um curso de 

formação de professores em duas áreas do conhecimento, desafios que acreditamos 

serem maiores do que aqueles de uma licenciatura em uma única área específica, é 

preciso conceber que o tripé educação-matemática-física ( ou educação-biologia-

química) é indissociável e complementar.  

Utilizando-nos das palavras do professor-pedagogo, os saberes do conteúdo e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo “são saberes diferentes, mas complementares”, 

que devem ter a mesma importância nos programas de formação de professores. 

 Construir novas propostas para os cursos de formação de professores é um 

desafio que se coloca às universidades brasileiras. A IES pesquisada tem apenas 3 

anos de funcionamento, o que lhe oferece uma condição privilegiada. Nela há muito o 

que construir, mas para ser de fato uma proposta inovadora, precisa romper com as 

posições cristalizadas que muitos docentes trouxeram de sua experiência em outras 

universidades, rever a visão que têm da escola e de seu papel na formação e 

socialização profissional.  

A fala da professora pedagoga ilustra como a escola tem sido pensada pelas 

universidades:  

 
 

[…] Até porque a gente quando está na universidade tende a pensar que tudo o 
que está sendo feito lá fora é feito de maneira equivocada, o que é um erro da 
gente, porque o aluno quando entrar em contato com a realidade ele vai ver que 
a coisa é bem mais difícil…Eu penso que a universidade hoje ainda tem uma 
visão distanciada da escola, e a visão de que tudo o que ela pensa e faz é 
correto, e o que a escola pensa e faz não está correto, então é preciso romper 
esse laço, o próprio Plano Nacional de Educação ele coloca que uma das metas 
é a aproximação da universidade com a escola, no sentido de que nós de fato 
possamos melhorar a qualidade dessa educação que está lá, e as mesmas 
coisas que a gente pensa em relação a escola, a escola pensa em relação a 
universidade, que a universidade só fala, que a universidade não faz, que a 
universidade não chega, que é muito bom a gente estar aqui na academia só 
criticando e falando, mas vai pegar lá a realidade que eles pegam, é uma 
espécie de visão distorcida que as duas instituições que trabalham com 
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educação tem uma das outras […]. (Professora pedagoga) 
 

 Esta visão distorcida de uma instituição sobre a outra, como coloca a pedagoga, 

constitui-se como um desafio a ser trabalhado na parceria entre as duas instituições. O 

estágio e as práticas curriculares podem constituir-se em momentos privilegiados se as 

duas instituições reconhecerem a necessidade de um novo diálogo.   

 Lima (2008, p. 198) alerta que uma das questões fundamentais que pode gerar 

descontentamentos e conflitos no decorrer dos Estágios e Práticas, é a falta de 

compreensão por parte dos envolvidos de que nestas atividades, as diferentes culturas 

presentes na universidade e na escola se encontram “[…] cada uma trazendo valores, 

objetivos imediatos, cultura e relações de poder diferentes, com o objetivo de realizarem 

um trabalho comum: a formação de professores.” 

Reconhecer o Estágio e as Práticas como espaço de formação docente, implica 

reconhecer o saber produzido na escola. 

Diferentes pesquisas têm mostrado que os professores tendem a hierarquizar os 

saberes em função de sua utilidade para o ensino. Assim, os saberes da experiência 

são tomados como o alicerce de sua prática e competência profissionais, pois para o 

professor é pela experiência que ele adquire e produz seus próprios saberes.  

 Entretanto, como adverte Tardif (2007, p.23), embora os saberes dos 

professores ocupem uma posição estratégica entre os saberes sociais, não são 

valorizados. Isso impõe à universidade, 

 
 

[…] a necessidade de repensar, agora, a formação para o magistério, levando 
em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 
trabalho cotidiano […] Ela expressa a vontade de encontrar, nos cursos de 
formação de professores, uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os 
conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e os 
saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas […]. 

 
   
 Reestabelecer o diálogo entre a escola e a universidade é indispensável e 

urgente. Os estágios e as práticas curriculares são momentos privilegiados para 

trabalhar essa relação, mas o conhecimento da escola precisa ser visto como válido e 

importante pelos professores formadores.   

 A formação e a experiência dos profissionais que lecionam nas licenciaturas 
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colocam-se algumas vezes como empecilho ao entendimento do saber que se produz 

na escola como um saber específico. Formados em bacharelados, com atuações 

voltadas a pesquisa, muitos destes formadores não atribuem o peso devido ao 

conhecimento da realidade escolar, seu foco nesta IES é a pesquisa. A professora 

pedagoga identifica essas características em alguns colegas da IES: 

 

 
[…] o que eles colocam pra formar um professor é efetivamente aquilo que é 
obrigado, a perspectiva toda deles é de formar um bacharel, eles pensam 
assim, eles agem assim, nos projetos de pesquisa aprovados na área de 
química e biologia eles estudam a planta, eles estudam tudo, menos a relação 
sala de aula, a maior parte deles nunca sequer esteve em sala de aula, é o 
curso que está mais distante […]. (professora pedagoga) 

 

 

Para o professor formador, também pedagogo, é preciso mudar a mentalidade do 

Instituto, “quando precisa diminuir a carga horária eles logo perguntam, que disciplinas 

das humanas dá pra tirar?”. É um desafio fazer com que alunos e professores 

reconheçam a importância das disciplinas pedagógicas para a formação do licenciado. 

Ele cita que os próprios colegas desvalorizam publicamente essas disciplinas “se não 

fosse obrigado pelas diretrizes, essas disciplinas nem estariam no curso”.  

Para além do conhecimento de conteúdo e do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, as licenciaturas da IES precisam do conhecimento dos contextos e das 

finalidades educativas, além da integração dos saberes da experiência ao processo 

formativo.  

Segundo Lelis (2010, p. 188) “ […] é preciso ampliar o foco da formação e 

incorporar outros elementos necessários ao entendimento da aprendizagem 

profissional da docência […]”, e aí se inclui o conhecimento da escola como espaço de 

desenvolvimento e aprendizagem profissional. 

Os formadores entrevistados participaram ativamente da construção dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos, documentos norteadores do trabalho de professores e alunos 

que trazem os objetivos destas propostas de formação, o perfil profissional dos 

licenciados e seu futuro campo de atuação, bem como os conhecimentos, habilidades e 

competências a serem desenvolvidos ao longo do processo formativo. 
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 2.2 Os projetos pedagógicos 
 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura ainda estão em construção. O 

material por nós analisado foi disponibilizado na última visita ao município e pode ter 

sofrido alterações.  

O que nos chama atenção nestes documentos é que sua elaboração inicialmente 

foi fruto de um trabalho coletivo, com reuniões dos colegiados23 para definir a proposta, 

que reunia professores de todas as áreas do conhecimento. Hoje não há mais um 

envolvimento coletivo dos professores nas mudanças, ficando a responsabilidade quase 

exclusivamente com os coordenadores dos cursos. 

A estrutura destes documentos segue o modelo padrão para todos os cursos da 

instituição: 

1.  Marco referencial: que traz a caracterização do curso com uma breve 

apresentação da situação da área profissional no país; características dos campos de 

atuação e regulamentação e registro da profissão; perfil do profissional a ser formado; 

competências, habilidades, atitudes e valores a serem desenvolvidos pelo egresso, 

além dos objetivos do curso; 

2.  Estrutura e funcionamento do curso: que descreve o título a ser recebido no 

final do curso, as modalidades de ingresso na instituição e o número de vagas 

disponíveis; 

3.  Matriz curricular: descrevendo o número de disciplinas necessárias a 

conclusão do curso, separando as disciplinas por eixos estruturantes, com identificação 

de códigos, além das ementas; 

4.  Concepção metodológica: norteando como as disciplinas deverão ser 

trabalhadas; 

5.  Princípios norteadores da avaliação da aprendizagem; 

6.  Infra estrutura necessária ao funcionamento do curso; 

7.  Corpo docente e técnico-administrativo do curso. 

                                                           
23     Na estrutura administrativa desta IES não existem departamentos, as decisões dos cursos são 
tomadas nos Colegiados, compostos por 7 membros convidados pelo coordenador e vice-coordenador do 
curso, dentre eles 1 Técnico em Educação, 1 aluno e 5 professores. 
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Buscamos nestes documentos apreender a forma como é concebida a licenciatura 

e os saberes tidos como necessários à formação inicial. 

 

 

2.2.1 O que dizem as propostas de formação em relação aos princípios 
norteadores e sua relação com o perfil do profissional a ser formado 

 

 

No marco referencial dos Projetos Pedagógicos de ambos os cursos é explicitada 

a intenção de contribuir com a melhoria da qualidade da educação da região. A 

licenciatura em duas áreas do conhecimento é justificada pela carência de professores 

graduados nessas áreas do saber, como podemos ler no trecho do documento a seguir: 

 
 

Formar professores para o exercício da docência nos Ensinos Fundamental e 
Médio é condição sine qua non para estabelecer parâmetros mínimos de 
qualidade na educação brasileira. No caso da região do Médio Amazonas 
constitui-se uma ação referencial, visto que os profissionais que lecionam 
Química e Biologia são oriundos de outras áreas ou áreas afins. Neste sentido, 
o curso de Ciências: Química e Biologia têm papel relevante, resulta da pouca 
formação de profissionais desta área e/ou desencanto dos mesmos com as 
condições financeiras e de trabalho. (Projeto do Curso de Matemática e Física, 
p. 08).  

 
 
O Projeto do Curso de Matemática e Física propõe uma formação voltada para os 

aspectos técnicos, pedagógicos e regionais, conforme estabelecido no documento: 

 
 

A partir das temáticas educacionais, as disciplinas de Prática Curricular 
juntamente com Estágio Supervisionado propiciam uma investigação sobre o 
fenômeno educacional e suas peculiaridades regionais, permitindo ao educando 
condições de questionamento e intervenção no cotidiano escolar […]. (Projeto 
do Curso de Matemática e Física, p. 08).  

 
 
Este documento ressalta a necessidade de formar um profissional com perfil 

teórico-prático para o exercício do magistério, com formação didática e pedagógica que 

o capacite a lidar com as diferenças da sala de aula, pois “[…] o campo de atuação do 
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licenciado é a escola. A atuação docente é o marco referencial do curso […]” (IDEM, p. 

08). 

Os projetos pedagógicos destas licenciaturas buscam deixar claro que a intenção 

dos cursos é formar o profissional para atuar na escola, conforme pode ser verificado 

nos extratos que seguem: 

 
 
“O Licenciado em Ciências: Matemática e Física é seguramente um profissional 
da educação […] o perfil desejado é de um profissional com profundo 
conhecimento técnico, pedagógico e da realidade local, capaz de atuar na 
escola e em diferentes sistemas de educação.” (Projeto Pedagógico do curso 
de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, p.17) 
 
 “O Licenciado em Ciências: Química e Biologia é seguramente um profissional 
da educação […] o profissional egresso do curso […] estará apto a atuar no 
ensino de Biologia e Química na Educação Básica, bem como na elaboração e 
condução das atividades de divulgação da ciência […]”. (Projeto Pedagógico do 
curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia, p.10) 
 
 

Porém, aquilo que se propõe como perfil do licenciado, seu campo de atuação e 

as competências, habilidades, atitudes e valores a serem construídos ao longo dos 

cursos não encontra ressonância nas matrizes curriculares, tampouco nos objetivos, 

ementas e bibliografias de muitas disciplinas. A análise destes documentos indica 

situação similar àquela encontrada por Gatti (2010, p. 494): dissonância entre os 

princípios norteadores e as matrizes curriculares, parecendo que estes documentos não 

repercutem na realização dos cursos. 

 Quando tratam das competências, habilidades e conhecimentos dos licenciados 

os projetos atêm-se as Diretrizes Curriculares e aos Pareceres24, listando aquilo que já 

está descrito nestes documentos. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Matemática e Física embora proponha uma 

formação voltada para os aspectos técnicos, pedagógicos e regionais, não especifica 

em que momento, ou como isso acontecerá. Tampouco podemos observar nas 

                                                           
24     Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas (Parecer CNE/CES 
1301/2001); Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (Parecer CNE/CES 
1303/2001); (Parecer CNE/CES 1301/2001); Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Matemática (Parecer CNE/CES 1302/2001); Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física 
(Parecer CNE/CES 1304/2001);Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena  (Parecer CNE/CES 
009/2001) 
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ementas de disciplinas como Prática ou Estágios diretrizes claras para o cumprimento 

destas metas. 

O marco referencial do curso de Matemática e Física25 afirma que a formação 

acadêmica é voltada para a docência na educação básica. Esclarece que os currículos 

das Licenciaturas Plenas em Matemática e Física “[…] devem ser específicos para a 

formação de professores e diferenciados dos currículos destinados à formação de 

bacharéis […]” (p.19), mas os depoimentos coletados nas entrevistas não ratificam 

essas determinações. 

 Em desacordo com o marco referencial está a distribuição da carga horária e das 

disciplinas deste curso. A carga horária total de 3.695 horas está distribuída em 3.315 

horas de disciplinas obrigatórias e 180 horas para disciplinas optativas, além das 400 

horas de estágio e 200 horas de atividades complementares.   

 As disciplinas obrigatórias e optativas do curso são separadas em blocos e 

organizadas “segundo a mesma divisão utilizada na resolução CNE/CP 2/2002 e no 

Parecer CNE/CP 28/2001” (Projeto Pedagógico de Matemática e Física, p. 24). 

 Na tabela abaixo foram distribuídas as disciplinas por áreas do saber e carga 

horária, calculando o percentual que cada disciplina ocupa em relação ao total de horas 

disponibilizadas. 

 

 
Tabela 6- Distribuição das Disciplinas - Matriz Curricular da Licenciatura em Ciências: Matemática e 
Física 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Diretrizes Gerais/Concepção de curso; Perfil do Egresso/Perfil profissional; Conhecimentos, 
Habilidades e Competências a serem desenvolvidas; Relação Teória e Prática; Relação entre os saberes 
pedagógicos e os saberes disciplinares.   
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Área  Disciplinas Alocadas Carga horária 
total 

Percentual  

Matemática básica Matemática elementar I, II e 

III; Cálculo I, II e III; 

Fundamentos de Geometria; 

Álgebra Linear; Probabilidade 

e estatística  

680 horas 29% 

Física Geral Fundamentos de Física I e II; 

Física I, II, III e IV; Física 

Experimental I, II e III;   

530 horas 22% 

Áreas correlatas Fundamentos de Informática; 

Química Geral I 
120 horas 5% 

Metodologia Metodologia da Pesquisa 45 horas 2% 

Fundamentos de 

Ciências Humanas 
Introdução à Filosofia; 

Sociologia Geral; Português 

Instrumental; Inglês 

Instrumental. 

240 horas 10% 

Matemática  Equações diferenciais 

ordinárias; Fundamentos de 

Álgebra; Fundamentos de 

Análise. 

180 horas 8% 

Física Clássica e 

Moderna 
Mecânica Clássica; 

Termodinâmica; Física 

Moderna I; 

Eletromagnetismo. 

240 horas 10% 

Fundamentos de 

Educação 
Legislação do Ensino Básico; 

Didática Geral; Psicologia da 

Educação; Educação 

Inclusiva; LIBRAS 

330 horas 14% 
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 TOTAL 2.365 horas 100% 

 
 
 
Da leitura da tabela 6 podemos concluir que a maior parcela da carga horária 

destina-se aos “conhecimentos específicos da área”, 37% para os conhecimentos 

específicos da Matemática e 32% da Física, se somarmos a carga horária das Áreas 

Correlatas, dos Fundamentos das Ciências Humanas e Metodologia, o total destinado 

(17%) será superior ao dos Fundamentos em Educação, com 14%.  

Percebe-se aqui outro paralelo com os dados encontrados por Gatti (2009, p. 

495), nos quais prevalece, principalmente nas IES públicas, uma carga horária “[…] 

bem maior para as disciplinas relativas a conhecimentos específicos, espelhando mais 

a idéia de bacharelado do que de licenciatura […]”. Acreditamos que isto seja reflexo da 

ênfase desta instituição à pesquisa, e da tentativa de promover uma “especialização 

precoce” , ao focalizar assuntos “[…] que poderiam ser abordados em especializações 

ou pós-graduação, ou que, claramente,visa a formação de outro profissional que não o 

professor” (IDEM, p. 495-496). 

No que se refere a distribuição das disciplinas, o curso de Química e Biologia 

mostra-se ainda mais problemático, foram destinadas 405 horas para as Práticas e 420 

horas para os Estágios Supervisionados. Quanto a distribuição da carga horária, lê-se 

neste Projeto Pedagógico: 

 
 

Disciplinas específicas obrigatórias de Química (885 horas) e de 
Biologia (1.125 horas), Fundamentos de Ciências Exatas e da 
Terra (330 horas), Fundamentos Filosóficos e Sociais (150 horas), 
Comunicação e Informatics (180 horas) e 60 horas de disciplinas 
optativas. Na matriz curricular teve-se a preocupação das 
disciplinas especialmente as de formação específica, 
apresentarem associado à teoria, conteúdos de atividades 
práticas. (Projeto Pedagógico de Química e Biologia, p. 16-17) 

  
 
Na tabela abaixo trazemos a distribuição destas disciplinas: 
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Tabela 7- Distribuição das Disciplinas - Matriz Curricular da Licenciatura em Ciências: Química e 

Biologia 
 
 

Área  Disciplinas Alocadas Carga 
horária total 

Percentual  

Fundamentos de 

Química 
Química Geral I e II; Química 

Geral Experimental; Química 

Orgânica I e II; Química 

Orgânica Experimental; 

Bioquímica; Química 

Inorgânica; Química Analítica 

Clássica; Química Analítica 

Clássica Experimental; Físico-

Química I e II; Físico-Química 

Experimental; Química Analítica 

Instrumental   

885 horas 29% 

Fundamentos de 

Biologia 
Biologia Celular; Biologia 

Molecular; Histologia e 

Embriologia; Anatomia e 

Fisiologia Humana; Genética; 

Evolução; Botânica I, II e III; 

Zoologia I, II e III; Microbiologia 

e Imunologia; Ecologia Geral; 

Geologia Mineral e 

Paleontologia. 

1.125 horas 37% 

Fundamentos das 

Ciências Exatas e 

da Terra  

Matemática Elementar I; 

Cálculo I; Estatística; 

Fundamentos de Física I e II 

330 horas 11% 
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Metodologia Metodologia da Pesquisa 45 horas 1,5% 

Fundamentos de 

Ciências Humanas 
Introdução à Filosofia; 

Sociologia Geral; Química, 

Biologia e Sociedade; 

Português Instrumental; Inglês 

Instrumental; Fundamentos de 

Informática 

330 horas 11% 

Fundamentos de 

Educação 
Legislação do Ensino Básico; 

Didática Geral; Psicologia da 

Educação; LIBRAS 

315 horas 10,5% 

 TOTAL 3.030 horas 100% 

 
 

 

A matriz curricular do curso deixa clara a formação voltada para a pesquisa e o 

bacharelado. As práticas de que trata o Projeto Pedagógico são experimentações de 

laboratório, pesquisa básica e aplicada nas áreas de Química e Biologia, e não voltadas 

à atividade docente. 

Com exceção das disciplinas de Instrumentalização para o Ensino de Química e 

Biologia, Práticas e Estágios, as demais disciplinas do curso não fazem menção à 

associação dos conteúdos teóricos às atividades práticas, referidas anteriormente no 

Projeto Pedagógico. 

Notamos, nos trechos do projeto a seguir que a concepção dos Estágios e das 

Práticas no curso de Matemática e Física, estão direcionadas à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos no curso.. 

 
 
[…] a Prática como Componente Curricular deve ser realizada não só como 
propostas de atividades oriundas de investigação de processos formativos, mas 
se dá no sentido de produzir algo no âmbito do ensino visando proporcionar 
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experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 
procedimentos próprios ao exercício da docência na área de formação do curso, 
para que os futures professores coloquem em prática os conhecimentos, as 
competências e as habilidades adquiridos nas atividades formativas que 
compõem o currículo do curso […]. (Projeto Pedagógico de Matemática e 
Física, p.33) 
 
“O estágio obedecendo à dinâmica descrita consolida a formação do professor 
em matemática e física. Sua separação é didática visando compreender o 
significado e a dimensão que as duas áreas apresentam na escola […] Para 
cada disciplina de estágio o relatório de estágio deverá constar como elemento 
obrigatório constituindo um dos instrumentos avaliativos da mesma. As 
atividades serão individuais ou em pequenos grupos, orientates por dois 
professores do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, um coordenador 
pedagógico (professor da área pedagógica) responsável pela orientação 
pedagógica e um coordenador de área específica (professor de matemática ou 
física) responsável pelo suporte teórico-metodológico no que tange às 
especificidades da área.” (Projeto Pedagógico de Matemática e Física, p.33) 

 

 

Ao propor que Estágios e Práticas sejam orientados por dois professores (um 

professor da área pedagógica e um professor da área específica) o projeto parece 

valorizar a integração curricular e uma visão mais abrangente da escola e da vivência 

da docência pelo estagiário. 

 

 
A docência em nenhum momento poderá ser substituída por qualquer outra 
atividade, mas além dela os alunos devem ser expostos a situações do 
cotidiano escolar voltadas para a área de gestão, organização de atividades 
pedagógicas, produção de materiais didáticos, interação com a comunidade, 
divulgação do conhecimento a partir de eventos e etc […]. (Projeto Pedagógico 
do Curso de Matemática e Física) 

 

 

O Projeto Pedagógico de Química e Biologia não é claro quanto a que atividades 

serão desenvolvidas nos Estágios e nas Práticas. As orientações estão resumidas nas 

ementas destes componentes curriculares. 

Segundo este Projeto Pedagógico o estágio supervisionado foi regulamentado e 

normatizado em Reunião Ordinária do Colegiado do Curso, mas o documento que 

consta do Anexo com as Normas e Procedimentos para a realização da disciplina 

Estágio Supervisionado do Curso de Química e Biologia é muito sintético, conforme 

podemos observer no extrato que segue: 
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O Estágio Supervisionado será realizado em Instituições de ensino Pública ou 
Privada no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio. 
O estágio está organizado em três disciplinas que totalizam uma carga horária 
de 420 horas.  
O Estágio Docente Supervisionado I terá sessenta horas destinadas ao 
diagnóstico da realidade educacional escolar.  
Os Estágios Docentes Supervisionados II e III serão ofertados na área de 
biologia ou química de acordo com a demanda, com carga horária de cento e 
oitenta horas para o planejamento e regência em sala de aula. 

 
 
Ao determiner as atribuições e responsabilidades dos professores responsáveis 

pelas disciplinas de estágio, estabele que o Estágio I  será conduzido por um professor 

da área pedagógica, e os Estágios II e III serão conduzidos por dois professores: um da 

área pedagógica e um professor colaborador da área especifica de formação, Biologia 

ou Química. 

 Falta a este Projeto mais clareza sobre a forma como estas atividades devem ser 

conduzidas, bem como que lugar ocupam na estrutura e funcionamento da licenciatura 

como um todo.  

Compreendemos estes componentes curriculares como “[…] espaço de 

aprendizagem da profissão docente e de construção da identidade profissional […]”  

dos futuros professores (LIMA, 2008, p. 198). O fato de receberem pouca atenção no 

projeto do curso sugere uma certa desvalorização desses componentes. 

A leitura dos Projetos Pedagógicos destas licenciaturas aponta para aquilo que já 

havia sido salientado na fala dos professores formadores “[…] é preciso eleger um 

paradigma norteador para a formação dos alunos do instituto e  um perfil profissional a 

seguir” (professor pedagogo), para não incorrer nos problemas apontados por  Gatti 

(2010, p.496): 

 
 

[…] Com as características acima apontadas, com vasto rol de disciplinas e com 
a ausência de um eixo formativo para a docência claro, presume-se 
pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o 
exercício do magistério na educação básica. 

 
 
Para completar nossa análise destes cursos de Licenciatura, após a conversa com 
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os professores formadores e várias leituras dos Projetos Pedagógicos, procuramos 

ouvir os alunos das licenciaturas; para isso o instrumento escolhido foi o questionário. 

Buscamos identificar qual a concepção de docência destes jovens futuros-professores e 

indicíos do processo de construção de sua identidade profissional  

Acreditamos que  

 
 

[…] Considerar as características do alunado das licenciaturas se faz importante 
porque elas devem ser levadas em conta para uma mais eficaz atuação 
formativa nos cursos, e seria importante que gestores e professores formadores 
as considerassem para o seu planejamento pedagógico e suas atividades em 
sala de aula nas instituições de ensino superior.” (GATTI, 2010, p. 497) 

 
 
2.3 Os alunos das licenciaturas 
 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados junto aos alunos foi o 

questionário, aplicado para 150 estudantes dos 1°, 3°, 4° e 6° períodos. 

A primeira coleta foi realizada com 98 alunos, sendo 43 do curso de Licenciatura 

em Ciências: Biologia e Química (19 alunos do 1º período e 24 do 2º período) e 55 

alunos da Licenciatura em Ciências: Matemática e Física (27 alunos do 1º período e 28 

do 2º período). À época da primeira coleta tratavam-se das únicas turmas destes 

cursos. 

O segundo questionário foi aplicado a 32 alunos do 4° período do curso de 

Biologia e Química, a 20 alunos do 4° período e a 6 alunos do 6° período do curso de 

Matemática e Física. 

Os questionários foram aplicados em sala de aula, durante as aulas dos 

professores, obedecendo ao turno de estudo de cada turma, matutino para Química e 

Biologia, e noturno para Matemática e Física. 

Na primeira parte dos questionários buscamos coletar dados que nos permitissem 

uma breve caracterização destes sujeitos. Os resultados da análise do perfil revelaram 

que 43% de nossos sujeitos são homens e 57% são mulheres. As idades variam entre 

17 e 21 anos (43%), 22 a 27 anos (24%), 28 a 33 anos (17,5%), 34 a 39 anos (12,5%) e 
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40 anos ou mais (1%). Estes dados mostram que os alunos destas licenciaturas são, 

em sua maioria (67%), jovens com menos de 28 anos. 

A renda mensal familiar em sua maioria (58%) concentrou-se na faixa de 1 a 3 

salários mínimos, 27% recebe de 3 a 6 salários, 9 % mais de 6 salários,  2% não 

possuem renda familiar e 2% não responderam. Logo se percebe que a maior parte dos 

alunos possui baixo poder aquisitivo. 

Quanto ao nível de instrução, 10% já possuem curso superior. Os que já possuem 

são licenciados em Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Matemática, Normal 

Superior, Educação Física, Ciências Contábeis, Pedagogia e Engenharia de Pesca. 

No que concerne a atuação profissional, 47% dos alunos possui algum tipo de 

ocupação. Dos que já trabalham, 31% atuam como professores. Estes 

alunos/profissionais possuem o curso Normal Superior ou Licenciatura em apenas uma 

área (Matemática, Física, Letras) e buscam uma segunda habilitação.  

Na segunda parte do primeiro questionário, como tratava-se de nosso primeiro 

contato com esses sujeitos, tomamos como ponto de partida identificar nos 

licenciandos, suas concepções acerca do que é ser professor, das atividades que este 

profissional realiza e das habilidades julgadas necessárias pra ser um bom professor. 

Acreditamos que tais concepções são relevantes pois contribuem na constituição da 

profissionalidade docente.  

  
 

2.3.1 Os alunos das licenciaturas: concepção de docência e a constituição 
da identidade profissional 
 

 

A segunda parte do primeiro questionário (ANEXO 4) ocupa-se das concepções 

dos licenciandos acerca do que é ser professor. Após sucessivas leituras do material, 

fomos construindo categorias descritivas que serviram como o passo inicial para o 

posterior reagrupamento das mesmas em categorias mais amplas (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 48).  
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Nossa primeira pergunta foi: “O que faz um professor?” 40% responderam que 

este ensina/transmite/repassa seus conhecimentos. Para estes alunos, o professor 

deve ensinar de forma clara  que possibilite o aprendizado de seus alunos. 

 
 
Um professor ensina seus conhecimentos, abre novos horizontes. (aluno 126, 
sexo feminino) 
 
Transmite o conhecimento adquirido, fazendo com que o aluno amplie seu 
raciocínio e tenha opinião própria. (aluno 7, sexo feminino) 
 
 

Nas respostas acima identificamos que para estes licenciandos, além de transmitir 

o conteúdo, cabe ao professor ampliar as possibilidades de compreensão e o 

pensamento independente dos alunos. Ferramentas importantes para a aprendizagem 

por toda a vida. 

A segunda resposta mais recorrente foi a que considera o professor como 

profissional que estuda, planeja e pesquisa, para estar bem qualificado e atualizado em 

seus conhecimentos. 

 
 

Além de dar aula estuda e muito, pois ele precisa estar sempre atualizado não 
só em sua disciplina, mas em todas, precisa estar sempre interado das coisas 
que acontecem. (aluno 21, sexo masculino) 
 
Estuda para poder repassar seus conhecimentos, porque se não estudar não 
tem domínio do que vai ministrar. (aluno 15, sexo feminino) 

 

Com 13% de recorrência, os alunos citaram o professor como aquele que orienta, 

aconselha e mostra o “melhor caminho” para o aluno, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e formação. 

 
 

Um professor realiza diversas funções como: educar, ensinar, se possível 
repreender, corrigir e principalmente estruturar o caráter do aluno para ser um 
bom cidadão. (aluno 44, sexo masculino) 
 
 
Na minha opinião o professor é aquele que de uma certa forma contribui para o 

                                                           
26  Para facilitar a tabulação, os questionários foram numerados de 1 a 99. Identificaremos os alunos pelo 
número que seus questionários receberam. 
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desenvolvimento e construção de um indivíduo, ajudando através de seus 
ensinamentos. (aluno 53, sexo feminino) 
 
 

Em 3% e 6% das respostas dos alunos, respectivamente, surgem frases que 

incluem o professor como mediador do processo ensino-aprendizagem, responsável 

por formar cidadãos competentes, responsáveis e críticos, que contribui para a 

construção de um mundo melhor, o que corrobora com a concepção do professor como 

um “guia” para o desenvolvimento e formação de seus alunos. 

 
 O professor faz o intermédio entre o conhecimento e o aluno. Ele serve como 
intérprete do livro para o aluno. (aluno 81, sexo feminino) 
 
Um professor exerce total responsabilidade de formar cidadãos críticos e 
capazes. (aluno 65, sexo feminino) 

 
 

 
Acreditamos que o conjunto de atitudes, valores e funções que os alunos 

conferem à profissão na formação inicial é essencial na definição dos rumos que esta 

tomará, bem como sua atuação profissional futura. Por isso, conhecer as 

representações dos alunos-futuros professores sobre o seu papel profissional é 

importante, pois possibilita às instituições formadoras definirem suas atuações junto a 

este público. 

Concordamos com Imbernón (2006, p.7) que a profissão docente precisa 

abandonar a concepção de mera transmissora do conhecimento acadêmico e assumir o 

caráter de sua complexidade frente às mudanças do século XXI, e que os professores 

assumam as novas competências profissionais no quadro de um conhecimento 

pedagógico, científico e cultural revistos. Diante destas referências, não há melhor 

momento do que os anos iniciais da formação docente para a preparação de um 

profissional da educação diferente, apto a trabalhar diante de um contexto de mudanças 

e incerteza.   

Quando questionados sobre “O que é preciso para ser um bom professor?” 30% 

dos alunos responderam ser necessário gostar de ensinar, amar a profissão, ter 

vocação/dom; 25% julgam que é preciso ter metodologia pedagógica, saber 

ensinar/explicar a matéria; 18% acreditam que é preciso ter domínio do conteúdo que 
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lecionam; 14% julgam que é imperativo estar sempre em busca de novos 

conhecimentos, gostar de estudar e estar sempre atualizado; dentre as características 

interpessoais citadas destaca-se pelo alto grau de recorrência: paciência, dedicação e 

responsabilidade; 6% concluem ser necessário ter uma boa relação interpessoal com 

os alunos. 

Os alunos consideram que para ser um bom professor é preciso gostar da 

profissão, ter uma boa formação, dominar conhecimentos, métodos, relacionar-se com 

os alunos e manter-se em constante aperfeiçoamento: 
 
 

Em primeiro lugar gostar da profissão, ter uma boa formação acadêmica e ser 
uma pessoa ou profissional que está sempre se reciclando, buscando sempre 
novos métodos de ensino.(aluno 79, sexo feminino) 
 
Primeiramente deve-se gostar da área que escolheu exercer, 
conseqüentemente, ter um conhecimento aprofundado nesta, o bom 
relacionamento com os alunos também é característica de um bom professor. 
(aluno 33, sexo feminino) 
 
 

A segunda resposta mais recorrente foi a necessidade de ter metodologia 

pedagógica, didática, saber ensinar e explicar. Notamos no depoimento de nossos 

entrevistados o uso destes termos como equivalentes. Os alunos dizem que: 
 
 

É preciso estudar muito para quando for ensinar saber transmitir seus 
conhecimentos aos alunos. Para isso deve conhecer várias metodologias e 
didáticas para prender a atenção dos mesmos. (aluno 47, sexo masculino) 
 
Ter conhecimento não só da técnica, mas também de metodologias de ensino 
que possibilitem uma boa aprendizagem dos alunos. (aluno 28, sexo masculino) 

 
 
Ao afirmarem que para ser um bom professor é preciso ter metodologia 

pedagógica, ter didática, saber ensinar, saber explicar, os alunos aproximam-se da 

concepção de ensinar que não se restringe ao domínio do conteúdo especializado, mas 

enxergam na função de ensinar, uma especificidade de saberes profissionais que não 

são espontâneos. Como propõe Roldão, o professor é um especialista em educação, na 

função de estabelecer a mediação entre o saber e aquele que aprende, “[…] porque a 

função de ensinar, assim entendida, é alguma coisa que lhe é específica, que outros 

actores, se possuírem saberes apenas conteudinais idênticos, não saberão fazer[…]” 
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(2005, p.117). 

O domínio do conteúdo que leciona é visto como essencial para ser um bom 

professor, pois possibilita que ele “repasse” esse conhecimento de forma mais fácil e 

compreensível para os alunos. 
 
 

É preciso que ele tenha um bom domínio em seu conteúdo, tenha facilidade em 
repassar. (aluno 96, sexo feminino) 
 
Ter domínio de conteúdo, saber transmitir, ter, sobretudo amor pelo magistério 
e pelos alunos, ser facilitador. (aluno 93, sexo feminino) 

 
 
Não é apenas o domínio do conteúdo que os licenciandos apontam como 

característica de um bom professor mas ter paciência, dedicação e responsabilidade. 

Os depoimentos que seguem, exemplificam essas opiniões: 
 
 

Na minha opinião, em primeiro lugar, para ser um bom professor é preciso ter 
paciência, e em segundo, gostar do que faz, porque estar numa sala de aula 
sem gostar não adianta. (aluno 57, sexo feminino) 
 
Ter ética, moral, paciência com os alunos que tem mais dificuldade em 
aprender e gostar da disciplina que ele se dedica a fazer. (aluno 18, sexo 
masculino) 
 
Dedicação. O professor deve gostar de ministrar a sua aula e fazer o possível 
para que seu aluno compreenda a aula. (aluno 39, sexo feminino) 
 
Em primeiro lugar tem que ter responsabilidade com seus alunos, em seguida 
tem que ser uma pessoa didática e dedicada ao que faz. (aluno 22, sexo 
feminino) 

 
 
Os dados da pesquisa “Atratividade da carreira docente no Brasil” mostraram que 

na percepção dos estudantes de ensino médio sobre o “ser professor” também 

aparecem estas características. Estes alunos “[…] concluem que, para ser professor, é 

preciso gostar muito do que faz, amar a profissão e, especialmente, ser muito paciente 

[…]” (FCC, 2009, p.42). 

Os alunos reconhecem que para ser um bom professor é preciso relacionar-se 

adequadamente com seus alunos. Como já expusemos, concordamos com Canário 

(1998, p.23) quando afirma que o professor é um profissional da relação, ou seja, a 

dimensão relacional e afetiva do trabalho docente não pode ser desprezada. 
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O depoimento abaixo resume bem a opinião dos licenciados: 

 
 

É preciso ter um bom relacionamento com os alunos, saber transmitir o assunto 
e observar onde os alunos estão tendo dificuldades e tentar usar métodos que 
os alunos aprendam melhor e não sintam dificuldades de aprender. (aluno 03, 
sexo masculino) 

 
 

Os depoimentos dos entrevistados mostram que estes futuros professores 

conseguem identificar a multiplicidade de saberes necessários ao exercício da 

docência. Reconhecem como Tardif (2007) a diversidade e o pluralismo destes 

saberes. No amálgama de conhecimentos, habilidades e competências profissionais 

dos docentes destacamos os que sua experiência como alunos e futuros professores 

mostrou mais relevante. 

Os saberes mais citados pelos alunos são o conhecimento da matéria ensinada 

(ou saberes disciplinares e curricular) e o conhecimento pedagógico do conteúdo (ou 

conhecimento didático do conteúdo). Reconhecem que saber o conteúdo não é 

suficiente, é preciso saber transmitir, o que envolve um bom repertório de metodologias, 

ou formas de ensinar.  

Shulman(1986) esclarece que o conhecimento pedagógico da matéria é uma 

combinação entre o conhecimento do conteúdo da matéria e a forma como o professor 

a representa e reformula de modo a torná-la acessível aos alunos. 

Os licenciandos destacam que é preciso identificar as dificuldades dos alunos e 

adequar a matéria ao seu ritmo de aprendizagem. Ressaltam a necessidade do uso de 

mecanismos de diferenciação pedagógica, ou seja, “[...] é preciso que cada aluno 

receba um tratamento diferenciado, específico [...] (Nóvoa, 2007, p. 08-09), e adequado 

as suas necessidades. 

Outros conhecimentos, habilidades e competências mencionados pelos alunos 

foram:  

· Saber se relacionar com os estudantes; 

· Ter paciência, dedicação, responsabilidade, ética; 

· Conhecimento dos estudantes e suas características (que abrange o 

conhecimento dos contextos educacionais); 
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· Conhecimentos das finalidades educativas (formar cidadãos; orientar, 

aconselhar; abrir horizontes para os estudantes). 

 

Na terceira pergunta aberta “Você se vê como professor?”, do total de 98 alunos 

pesquisados, 61 responderam afirmativamente, incluídos aqui os alunos que já atuam 

na docência; 31 responderam negativamente e 6 alunos mostraram-se indecisos, ora se 

reconhecendo na profissão, ora não. 

Entre as justificativas das respostas afirmativas aparecem o desejo de melhorar a 

qualidade da educação dos jovens e a contribuição das práticas curriculares para 

confirmar a escolha profissional. Mesmo respostas “negativas” indicam que estes 

jovens começam a ter interesse no magistério. 

 
 

Sim. Sonho que um dia todos os nossos jovens terão ensino de qualidade. 
(aluno 96, sexo feminino) 
 
Sim, no decorrer do curso, com as experiências vividas com as práticas 
curriculares e os ensinamentos que estamos adquirindo, tenho ainda mais 
certeza que vou ser professor. (aluno 93, sexo feminino)  
 
Sinceramente não. Porém, ao observar a qualidade da educação no município, 
aprendi a gostar da idéia de ser professor. (aluno 37, sexo masculino) 
 
No presente momento não, mas estou fazendo a disciplina Prática Curricular I 
onde estou descobrindo o lado bom de ser professor e estou começando a 
descobrir isso em mim. (aluno 09, sexo masculino) 
 

 
Os alunos que responderam negativamente justificaram suas respostas pelo 

pouco retorno financeiro e falta de reconhecimento social, como no depoimento abaixo. 

 
 

Não, pois acredito que para ser professor a pessoa acaba não tendo um retorno 
financeiro e profissional, sendo assim prefiro atuar em outra área. (aluno 45, 
sexo masculino) 

 
 
A pesquisa “ Atratividade da carreira docente no Brasil” já citada por nós, 

encontrou resultados semelhantes. Ao justificar a falta de interesse pela escolha da 

carreira de professor “ (...) Os estudantes atribuem principalmente às condições 

financeiras e sociais da profissão docente a recusa em ser professor.” (FCC, 2009, 
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p.59). Estas condições coincidem com as citadas por nossos depoentes: pouco retorno 

financeiro e falta de reconhecimento social.  

Dentre os licenciandos indecisos surgem às seguintes falas: 

 
 

Mais ou menos. No momento estou me esforçando ao máximo para quem sabe 
um dia, ao termino do curso, ser um bom professor. (aluno 78, sexo feminino) 
Um pouco. Não é meu objetivo ser um, mas poderei repassar conhecimentos. 
(aluno 41, sexo feminino) 

 
 
Ao final procuramos conhecer como estes alunos concebem a profissão e como 

se relacionam com a idéia de serem professores, num país onde sabidamente não se 

trata de uma profissão de grande status social, tampouco de elevado retorno financeiro. 

Como resultados: 15 alunos responderam que a profissão é valorizada, 74 

responderam que não; e em 10 respostas não foi possível identificar relação com a 

pergunta. 

As respostas afirmativas indicaram que os jovens alunos valorizam a profissão e 

reconhecem sua necessidade e relevância para a educação dos jovens do país. 

Seguem alguns exemplos dessas respostas. 

 
 

Sim, porque mais do que nunca, as escolas públicas estão carentes desses 
profissionais. (aluno 96, sexo feminino) 
 
Sim, pois anos atrás os professores não eram valorizados da maneira que 
deveriam ser, hoje o professor é fundamental na educação de um aluno, por 
isso o professor é mais valorizado. (aluno 93, sexo feminino) 
 
Sim, porque os professores são as fontes principais da educação, sem a 
educação o Brasil não se desenvolve, e porque hoje os cursos estão sendo 
mais procurados. (aluno 11, sexo masculino) 
 
Sim, o governo está cada vez mais olhando pela educação, e desenvolvendo 
projetos que possam ajudar o professor. (aluno 17, sexo feminino) 

 
 

Quanto aos alunos que responderam negativamente são recorrentes justificativas 

como: baixo retorno financeiro, falta de investimentos na educação pelo governo, más 

condições de trabalho, falta de suporte para o desenvolvimento profissional após a 

graduação, necessidade de muita dedicação, dentre outras. 
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Acho que não, pois além de ser uma profissão mal remunerada, não se tem o 
apoio à pesquisa e ao ensino continuado. Além disso, os planos de cargos e 
salários é sempre um assunto que incomoda as diversas esferas 
governamentais. (aluno 28, sexo masculino)  
 
Não, porque o professor que escolhe essa profissão tem que passar por vários 
obstáculos, enfrentar dificuldades e não é recompensado com o salário que 
recebe. (feminino, 1º período) 
 
Não, péssimos salários, desvalorização total, enquanto nossos governantes 
não olharem a educação com uma real mudança nosso país vai continuar 
assim, terceiro mundo em tudo, a mudança só virá através da educação. 
(feminino, 1º período)  
 
 

As respostas às últimas perguntas mostram que nem todos os alunos têm 

convicção de que seguirão a carreira, o que torna extremamente importante o trabalho 

dos formadores nas diversas disciplinas. 

Com base nas respostas de alguns alunos, fica evidente que os momentos de 

Prática Curricular foram muito importantes para aproximá-los da realidade da escola e 

da sala de aula, inclusive neles despertando o interesse pela docência, o que reforça o 

papel das Práticas Curriculares na formação inicial para a docência. 

 

 

2.3.2 Desafios da docência e a aprendizagem da profissão  
 

 

O segundo questionário foi respondido por 51 alunos, 20 do curso de Matemática 

e Física, e 31 do curso de Química e Biologia. São alunos que já tiveram contato com 

as escolas nas disciplinas de Prática Curricular I, II e III. Com este instrumento 

buscamos identificar: 

 Saberes necessários para ser professor; Características do bom professor; 

 Desafios da docência; 

 Aprendizagem da docência na formação inicial; 

 Relação teoria-prática no curso; relação entre as disciplinas específicas e as 

disciplinas pedagógicas. 

As respostas que obtivemos à pergunta “ O que  você acha que o professor 
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precisa  saber para trabalhar com os alunos do ensino médio nos dias de hoje?” não se 

distanciaram muito daquelas obtidas no primeiro questionário. Predomina na concepção 

destes alunos o domínio do conteúdo como uma das competências principais do 

docente, seguido da necessidade de saber didáticas, metodologias que facilitem a 

transmissão do conteúdo. 

Outras respostas englobam diferentes saberes necessários a docência: 

 Conhecer a realidade do aluno e da comunidade; 

 Ter um bom relacionamento com os alunos, saber interagir e dialogar com 

eles; 

 Ter autoridade sobre os alunos e domínio de classe; 

 Saber trabalhar a relação entre a teoria e a prática; 

 Ter conhecimentos em outras áreas, como as Ciências da Educação; 

 Ser criativo e dinâmico para tornar as aulas interessantes.  

 

Quando questionados sobre os desafios da docência, estes licenciandos apontam 

problemas do cotidiano observados nas escolas, assim como o conflito entre as 

exigências da realidade e a formação que recebem. Foram apontados três tipos de 

desafios: quanto a formação; quanto a relação com alunos, pais e demais atores da 

escola; e quanto a docência como profissão. 

 

Nos desafios referentes a formação destacam-se a falta de conhecimentos 

didáticos, o que é mencionado por um licenciando. 

 
 

A indisciplina em sala de aula, o desinteresse dos alunos, a falta de apoio dos 
pais desses alunos, e o conhecimento didático, que na minha opinião, não é 
ensinado adequadamente na universidade.” (Matemática e Física, 30 anos, 
sexo Masculino) 

  
 

Outro desafio diz respeito a insegurança do primeiro emprego, ao medo de não 

conseguir fazer o aluno aprender. 

 
 

A insegurança do primeiro trabalho, medo dos alunos não acompanharem sua 
explicação, ou então de não entenderem rapidamente o assunto. (Matemática e 
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Física 14, 21 anos, sexo feminino) 
 
Saber repassar uma informação de forma que seus alunos compreendam. 
(Química e Biologia 09, 29 anos, sexo feminino) 
 
Um professor recém-formado vai sentir nervosismo, timidez, medo. (Química e 
Biologia 8, 21 anos, sexo feminino) 

 
 
Nos desafios voltados à relação com alunos, pais e demais atores da escola são 

citados pelos futuros licenciados: o desinteresso dos alunos, a indisciplina, o 

desrespeito pelo professor, a falta de apoio dos pais e da escola. 

 
 

Comportamento “agitado” dos alunos, falta de participação dos pais na sala de 
aula, supervisionando o aluno. (Química e Biologia 5, 24 anos, sexo masculino) 
 
Falta de receptividade dos alunos, estrutura física das escolas e a sua formação 
que muitas vezes não está 100%. (Química e Biologia 24, 21 anos, sexo 
feminino) 
 
São as dificuldades das técnicas, métodos, as dificuldades do dia-a-dia, alunos 
que não são interessados em aprender, as faltas de materiais didáticos e etc. 
Saber desenvolver os conteúdos. (Matemática e Física 16, 32 anos, sexo 
masculino) 
 
Na minha opinião, um dos principais desafios enfrentados pelos professores 
parte da própria escola. Acredito que os professores são muitas vezes barrados 
pela direção da escola, que não aceita novas idéias e novas práticas de ensino. 
(Química e Biologia 6, 26 anos, sexo feminino) 

 
 
Pode-se notar que nesses depoimentos também são mencionados os problemas 

de falta de infra-estrutura e apoio da escola. 

Os desafios da docência como profissão citados pelos licenciandos refletem a 

conjuntura atual da atividade docente: baixos salários, falta de condições adequadas de 

trabalho, falta de professor, problemas já identificados e ainda não resolvidos, que 

dificultam o desempenho dos docentes e preocupam os futuros professores. 

 
 

Falta de estímulo pela desvalorização da profissão; salário. (Química e Biologia 
7, 21 anos, sexo masculino) 
 
A falta de valorização do trabalho docente, a baixa remuneração, poucas 
condições de trabalho, e a formação incompleta para alguns professores, o que 
dificulta na hora de dar aulas. (Química e Biologia 13, 21 anos, sexo F) 
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Falta de estrutura de algumas escolas, baixos salários, desrespeito de alguns 
alunos e também pouca ou nenhuma experiência em docência para alguns 
professores que dão aula em disciplinas diferentes de sua formação. 
(Matemática e Física 8, 35 anos, sexo masculino) 

 
 
Buscamos identificar na fala dos alunos das licenciaturas como a formação inicial 

pode ajudá-los a enfrentar estes desafios, quais as disciplinas do curso, que em sua 

opinião oferecem os suportes para o desempenho da profissão. 

As respostas dos alunos repetem alguns aspectos destacados na análise dos 

depoimentos dos professores formadores e dos projetos pedagógicos: a formação dos 

alunos voltada para a pesquisa; a falta de relação com a realidade da escola; a falta de 

conhecimentos pedagógicos de alguns professores: 

 
 

O meu curso não se preocupa tanto com o ensino médio, os assuntos estão 
direcionados para um mestrado ou doutorado, os fundamentos são trabalhados 
de maneira banal, com discriminação e cobrança. (Matemática e Física 3, 30 
anos, sexo Masculino) 
 
Em algumas disciplinas sim, mas outras como física não estão formando 
profissionais competentes e capazes de transformar a educação. (Matemática e 
Física 4, 32 anos, sexo masculino) 
 
Sinceramente só na área de Matemática, porque em outras disciplinas como a 
física ainda não consegui entender nada. (Matemática e Física 7, 28 anos, sexo 
feminino) 
 
Não exatamente, pois no curso de graduação são dados os conteúdos que os 
alunos do ensino médio ou fundamental não vêem em sala de aula, deveriam 
ser dados conteúdos onde o acadêmico enquanto professor soubesse dominar 
em sala de aula. (Matemática e Física 14, 21 anos, sexo feminino) 
 
Acredito que sim, durante o curso, com as vivências das práticas pedagógicas 
pedagógicas relacionadas a Psicologia da Educação, Sociologia, Prática 
Curricular, Legislação do Ensino Básico, Biologia Celular, Química geral e 
Orgânica, estão possibilitando a assimilação desses conhecimentos. Vale 
ressaltar que o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem eficaz é a 
didática do professor da graduação. (Química e Biologia 3, 19 anos, sexo F)  
 
O aluno de licenciatura pode até adquirir esses conhecimentos durante a 
graduação, mas no nosso curso a realidade é bem diferente, pois temos 
péssimos professores (alguns) e o nosso curso ainda é discriminado pelos 
próprios coordenadores. (Química e Biologia 19, 22 anos, sexo feminino ) 

 
 
Cabe acrescentar que os “bons professores” das áreas de Química, Biologia, 

Matemática e Física são lembrados pelos alunos como modelos a seguir. A prática 
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destes professores é formativa, pois os licenciandos afirmam que não só adquirem os 

conhecimentos de suas disciplinas, mas creditam à forma como estas aulas são 

ministradas, o sucesso de sua aprendizagem. Seguem alguns depoimentos que 

ilustram essas opiniões: 

 
 

Bom, as únicas matérias que até agora eu posso dizer que “da forma como eu 
aprendi eu posso passar para os meus alunos” com o máximo de segurança 
foram Química geral, Biologia Celular e Botânica I e II, porque tivemos 
excelentes professores. As matérias de humanas são boas. (Química e Biologia 
19, 22 anos, sexo feminino) 
 
Matemática, os conteúdos de matemática são facéis de compreender, e eu 
posso aprender dentro de sala de aula e ensinar fora dela. (Matemática e Física 
15, 38 anos, sexo masculino)) 
 
A matéria de Cálculo, pois o professor sabe explicar. (Matemática e Física 14, 
21 anos, sexo feminino) 
 
Adquiri conhecimentos em algumas disciplinas onde o professor tem uma boa 
explicação, mas outros professores não se importam se o aluno tem 
dificuldades de entender a sua explicação. (Matemática e Física 13, 32 anos, 
sexo feminino) 
 
 

Destes depoimentos concluímos que os alunos dos cursos de licenciatura têm 

muita clareza sobre o que precisam “aprender” para serem bons professores, citando 

vários saberes: saber curricular; conhecimento didático do conteúdo; saberes da 

relação com os estudantes; conhecimento dos estudantes e suas características; 

conhecimentos das finalidades educativas. 

Estes alunos-futuros professores conseguem identificar os pontos fortes e as 

fragilidades de seus cursos, o que pode ajudar os professores formadores e 

coordenadores de curso a vencer as dificuldades e construir propostas mais 

condizentes com as necessidades de um curso de formação para o magistério. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
______________________________________________ 

 

 

Universidade e Escola - um diálogo necessário 
 
 
A escolha de nosso tema de estudo nos levou ao contato com pesquisas, ensaios, 

reflexões teóricas que apontavam para a “crise das licenciaturas”. Fomos diversas 

vezes questionadas sobre se haveria uma contribuição nova de nossa pesquisa.  

O objetivo de “analisar em que medida os cursos de formação de uma IES da 

região Norte estão preparando seus futuros professores para atender as necessidades 

da docência na escola básica”, parecia já ter sido atingida. No entanto, havia algo mais 

neste propósito que nos incomodava: a questão sobre como formar professores para a 

escola básica é muito mais complexa do que se imagina. 

A inquietação sobre a formação propiciada pelos cursos de licenciatura aliado ao 

inconformismo de já ter uma resposta pronta, encontrou amparo nos estudos de vários 

autores (CUNHA, 1999, 2010; GARCIA, 1999, 2010; DINIZ-PEREIRA, 2010) que 

apontam a multiplicidade de aspectos envolvidos na elaboração, implementação e 

avaliação de uma proposta de formação. 

Para Cunha (2010, p. 129) o tema formação de professores assume uma 

complexidade cada vez maior no mundo atual. As diferentes realidades e suas 

particularidades demandam que os cursos de formação inicial sejam construídos de 

acordo com cada contexto. Os conteúdos destes cursos não podem mais ser pensados 

de forma estática e permanente. Sua complexidade demanda a constante avaliação da 

viabilidade da proposta, o diálogo sistemático entre os formadores, destes com seus 

alunos e com a escola de educação básica. 

Na tentativa de perseguir melhor nossa questão de pesquisa, escolhemos uma 

IES que tem uma proposta inovadora, as licenciaturas duplas em ciências, voltadas a 

formação em duas áreas do conhecimento: Matemática-Física, Química-Biologia. 

A IES que pesquisamos encontra-se na região Norte. Os problemas educacionais 
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enfrentados por essa região demandam medidas urgentes, que reflitam na melhoria da 

educação oferecida pelas escolas. Talvez por isso, os cursos de licenciatura dupla 

revistam-se de uma função social tão importante, que é a formação de professores em 

áreas do conhecimento cuja carência nacional já é documentada, mas nesta região, 

dada a sua vasta dimensão territorial e todos os problemas daí decorrentes, torna-se 

ainda mais severa. 

Os cursos de Licenciatura Dupla ao formar professores em duas áreas do saber, 

surgem como uma ação importante para mudar a prática hoje instituída em muitas 

escolas da região, nas quais os profissionais que lecionam Física e Química, em sua 

maioria, são formados em diferentes campos do saber.  

Os alunos formados por esta IES não só suprirão a demanda por professores de 

Física e Química da região como trarão melhorias à qualidade dos futuros alunos da 

própria universidade. 

Os objetivos da pesquisa nos direcionaram a uma opção metodológica que incluiu 

a coleta de dados junto a docentes e alunos dos cursos de licenciatura dupla. Apoiadas 

na ideia hoje amplamente descrita na literatura (CANÁRIO, 1998, 2006; IMBERNÓN, 

2006, 2009; GARCIA, 1999, 2009) de pensar a escola como lócus de formação do 

educador, ou seja, de tomar a escola como referência da formação, buscamos ouvir 

professores e a gestora de uma escola de Ensino Médio do município que recebe 

estagiários dessa IES. 

Dessa forma, procuramos referências que nos ajudassem a pensar nas 

possibilidades de construir pontes, estabelecer diálogos entre a escola e a 

universidade, mais do que responder positiva ou negativamente, ao questionamento 

sobre como os cursos de formação inicial preparam seus futuros professores para 

atender as necessidades da docência na escola básica. 

Os resultados deste estudo nos levaram a concluir que os conhecimentos 

profissionais docentes necessários a uma boa atuação nas escolas estão presentes na 

fala de professores formadores e alunos, porém de forma fragmentada e pouco 

integrada a um projeto de formação que agregue todos os docentes e alunos dos 

cursos. 

Julgamos importante que esta IES fortaleça os vínculos entre a formação docente, 
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o desenvolvimento profissional e as necessidades da escola. Os momentos de Estágio 

e Práticas mostraram-se muito importantes para os alunos. 

Estágios, práticas e projetos de extensão podem fortalecer os vínculos e propiciar 

ricos diálogos entre a IES e as escolas. Estes momentos não só favorecem a troca 

entre as instituições, como podem propiciar ricas aprendizagens na vivência da 

docência, possibilitando a universidade identificar o que a escola precisa e o que se 

pode a ela acrescentar. 

No contato com os professores das escolas do município verificamos que 

concebem sua função para além da transmissão do conteúdo, ampliando suas 

atribuições à preparação dos jovens para a inserção na sociedade. Também notamos 

que permanece na escola o embate entre a função do professor como aquele que 

transmite e aquele que faz a mediação, como defende Roldão (2005, 2007). 

O dia a dia da escola impõe vários desafios à atuação dos professores e demanda 

a mobilização de vários saberes: saberes disciplinares ou curriculares, saberes da 

experiência, conhecimento didático do conteúdo, saberes pedagógicos, conhecimentos 

de outros campos científicos, conhecimentos do contexto e das finalidades educativas. 

Saberes esses que não obedecem a uma hierarquia pré-fixada, mas são utilizados 

conforme as especificidades de cada situação particular. 

Tardif (2007) argumenta que o saber dos professores está intrinsecamente 

relacionado ao trabalho que realizam. São as diferentes situações profissionais que irão 

determinar a mobilização de cada saber: para uma turma de comportamento difícil os 

saberes da relação serão muito importantes, e deverão ser aliados aos demais saberes, 

como o curricular, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento dos 

contextos educacionais e das finalidades educativas. 

A análise dos cursos de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física e 

Licenciatura em Ciências: Química e Biologia mostrou que a falta de definição do perfil 

profissional do licenciado, a pouca identificação dos formadores com estes cursos, a 

valorização do bacharelado em detrimento da licenciatura, e, principalmente, a falta de 

aproximação dos formadores à realidade da escola, são obstáculos ao desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e competências voltados às necessidades da educação 

básica. 
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Porém, também identificamos na fala de formadores e alunos destas licenciaturas 

vários conhecimentos profissionais docentes que vão ao encontro àqueles trazidos 

pelos professores da escola básica. Embora predomine no discurso da universidade a 

ênfase em uma sólida formação no campo dos conhecimentos específicos, também é 

valorizada uma boa base em metodologias (ou o conhecimento pedagógico do 

conteúdo). Os alunos destes cursos, porém apontam diversos saberes importantes à 

sua futura atuação profissional: saber se relacionar com os estudantes; conhecimento 

dos estudantes e suas características; conhecimentos das finalidades educativas; além 

de disposições pessoais como paciência, dedicação, responsabilidade e ética. 

Um dos “gargalos” por nós identificado nestes cursos é a tendência de pensar a 

profissionalização do magistério como “um ofício sem saberes” e “saberes sem ofício”. 

À primeira ideia associa-se à crença de que para ser professor é suficiente o domínio 

da matéria, ter talento, vocação, experiência; à segunda, a tendência de pensar o 

conhecimento científico dissociado do ensino concreto em sala de aula (DINIZ-

PEREIRA; SILVA; 2010, p. 47). Notamos que muitos dos formadores desta IES 

atribuem à vivência na escola, pelos licenciandos, um papel secundário. 

Sacristán (1995, p.67) alerta que “[…] é importante repensar os programas de 

formação de professores que têm uma incidência mais forte nos aspectos técnicos da 

profissão do que nas dimensões pessoais e culturais”, o que ressalta a importância de 

mudar certas crenças, como a de que para formar o licenciado são necessárias apenas 

algumas disciplinas pedagógicas ao final do bacharelado, reelaborando o modelo 3+1, 

que a literatura da área já mostrou ser pouco eficaz. (DINIZ-PEREIRA, 2010, p. 54). 

Pensar novas possibilidades de parceria universidade-escola requer, como aponta 

Diniz-Pereira (idem, p. 53), entender a prática profissional como um lugar de formação e 

de produção de saberes pelos práticos, vencendo tanto as resistências da universidade 

em reconhecer e utilizar os conhecimentos dos professores em seus processos 

formativos, quanto a falta de entusiasmo dos professores pelos conhecimentos 

produzidos na academia. 

Estabelecer ligações mais estreitas entre as instituições universitárias de formação 

e as escolas de educação básica (idem, p.55), implica romper com a visão 

aplicacionista e o discurso prescritivo que ainda predominam nos programas de 
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formação do país. O modelo de estágio como aplicação de conhecimentos teóricos 

sobre a prática e a tendência de dizer à escola como deve ser ou fazer, contribuem 

para o distanciamento destas duas instituições, assim como para a visão distorcida que 

uma tem da outra. 

Os cursos de Licenciatura Dupla em Ciências surgem como medida urgente para 

habilitar professores em áreas de conhecimento com documentada carência, porém, 

como alerta Diniz-Pereira (2010, p. 58) “[…] se corre o risco de as recentes políticas 

educacionais para formação docente favorecerem a improvisação no preparo dos 

profissionais da educação […]”. Sem a adequada reflexão sobre esta proposta 

formativa, de fato, como apontam os professores do curso, a mesma torna-se inviável. 

Uma proposta inovadora como a das Licenciaturas Duplas requer um 

envolvimento coletivo dos atores, seja na sua implementação, seja na avaliação 

contínua para que todos se comprometam com as mudanças ncessárias ao seu 

aprimoramento. 

Concluímos que estes cursos de licenciatura, que afirmam tanto em seus projetos 

pedagógicos quanto no discurso dos formadores que seus egressos serão professores 

da educação básica, correm o risco de não cumprir adequadamente os seus objetivos, 

se não se voltarem para a escola básica de hoje, que vive uma dinâmica de 

transformação que é impossível desconhecer. A fala a seguir da professora pedagoga é 

um alerta nesta direção:  
 

 

“[…] minha grande preocupação hoje é que os professores que estão na rede 

por bem ou por mal, eles estão aprendendo a fazer coisas que a realidade hoje 

exige, como lidar com a multimídia, fazer projetos de pesquisa, e se os nossos 

alunos não adquirirem aqui dentro essas competências eles vão sair daqui pior 

do que os professores que estão lá, nós temos que estar antenados para o que 

a escola está vivendo justamente para que esse aluno corresponda as 

necessidades da escola […]. 

 

 

Os professores formadores por um lado e os alunos das licenciaturas, por outro, 

parecem ter clareza sobre as competências profissionais necessárias à docência, mas 
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seus discursos permanecem distanciados.  

Integrar esses discursos é uma tarefa urgente, mas é preciso também associá-los 

àquilo que a escola básica de hoje requer. Estabelecer uma parceria entre universidade 

e escola básica parece ser um caminho promissor para a constituição de um projeto de 

formação conseqüente. 
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ANEXO 1 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ESCOLA) 

IDENTIFICAÇÃO:____________________________________________ 

IDADE:____________________       SEXO: (   )FEMININO  (   )MASCULINO 

RENDA FAMILIAR  (   ) 1 a 2 salários mínimos (   ) 3 a 4 salários mínimos 

         (   ) 5 a 6 salários mínimos       (   ) acima de 6 salários mínimos 

ESTADO CIVIL:___________________ Tem filhos? (   ) NÃO (   ) SIM 

QUANTOS FILHOS:_________________________________________________ 

ESCOLA NA QUAL TRABALHA:_______________________________________ 

DISCIPLINA(S) QUE LECIONA:________________________________________ 

SÉRIE(S) NA(S) QUAIS LECIONA:_____________________________________ 

CURSO SUPERIOR:________________________________________________ 

PÓS-GRADUAÇÃO EM:_____________________________________________ 

CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS QUAIS PARTICIPOU:_______ 

TEMPO DE MAGISTÉRIO: ________________ (meses/anos) 

ROTEIRO DE HISTÓRIA DE VIDA PROFISSIONAL: 

Comecei a lecionar no ano ____________, minha formação na época era ______, dava aula 

nas seguintes séries ___________________________________. 

A primeira escola na qual trabalhei foi_________________________________, depois trabalhei 

em mais_______________________ escolas. 

Além de professora fui___________________ _____________ (outras funções na escola). 

  

1. Como é o seu trabalho na sala de aula, no dia-a-dia da escola? Quais as suas principais 

tarefas? E o que mais você faz? 

2. Você poderia descrever pra mim um dia de trabalho seu, desde a hora que você acorda até a 

hora em que vai dormir? (por exemplo, uma quarta-feira) 

3. Quais os principais desafios que você enfrenta no seu trabalho diário? 

4. Como você os enfrenta? 

5. Do que você sente necessidade para enfrentar esses desafios? (suporte da escola, do 

governo, cursos de capacitação, maior disponibilidade de tempo, menor carga horária...) 

6. O que você acha que precisa saber para trabalhar com os seus alunos hoje? 

7. Qual é o seu papel na escola como professor de______________? 

8. Você acha que tem conseguido cumprir esse papel? Por quê? 
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ANEXO 2  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA GESTORA 

Qual sua idade:____________________ 

Sua renda familiar corresponde a aproximadamente 

 (   ) 1 a 2 salários mínimos (   ) 3 a 4 salários mínimos 

(   ) 5 a 6 salários mínimos       (   ) acima de 6 salários mínimos 

Seu estado civil:___________________ Tem filhos? (   ) NÃO (   ) SIM 

Quantos filhos:_________________________________________________ 

Qual(s) escola(s) na qual trabalha:____________________________________ 

Quais funções exerce:_____________________________________________ 

Qual o seu curso superior:__________________________________________ 

Já fez pós-graduação:_____________________________________________ 

Trabalha a quanto tempo no magistério: ________________ (meses/anos) 

ROTEIRO DE HISTÓRIA DE VIDA PROFISSIONAL: 

Quando você começou a lecionar sua formação na época era 

__________________________e dava aula nas seguintes séries _____. 

A primeira escola na qual você trabalhou foi _________________________________, 

depois trabalhou em quantas outras escolas______________. 

Que disciplinas você já lecionou ___________________________________ e que 

outras funções na escola (além da atual) você já exerceu 

____________________________________________. 

 
Vamos falar um pouco do seu trabalho: 

1. Como é o seu trabalho no dia-a-dia da escola? 
2. Quais as suas principais tarefas? 
3. Quais os principais desafios que você enfrenta no seu trabalho diário na escola? 
4. E como você os enfrenta? 
5. Do que você sente falta para enfrentar esses desafios? (o que você acha que 

poderia te ajudar a enfrentá-los) 
6. Qual o seu papel na escola? 
7. Você acha que tem conseguido cumprir esse papel? Por quê? 

 
Agora, eu gostaria de saber sua opinião sobre o trabalho do professor? 



140 

 

1. O que você acha que um professor precisa saber para trabalhar com os seus 
alunos hoje? 

2. Pra você, quais as principais tarefas do professor? 
3. Você acha que os professores da sua escola estão preparados para cumprir 

essas tarefas? 
4. Na sua opinião os professores têm conseguido cumprir o seu papel? 
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ANEXO 3 
Identificação:  

Idade:  

Estado civil: FILHOS? 

Curso superior:  

Pós-graduação: 

Tempo de Magistério: 

 

ROTEIRO DE HISTÓRIA DE VIDA PROFISSIONAL: 

 

1. Quais as suas principais atividades hoje no ICET? 

 

2. Quais os principais desafios que você enfrenta no seu trabalho? 

 

3. Na sua opinião, a partir de sua experiência profissional, o que é preciso ensinar nos 

cursos de licenciatura em Ciências para formar bons professores? 

 

4. Como você vê a relação entre as disciplinas pedagógicas e as outras disciplinas no 

desenvolvimento do curso? 
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ANEXO 4 

 
QUESTIONÁRIO ALUNOS DAS LICENCIATURAS 

 
1. Qual o seu curso? 

(    ) Licenciatura em Ciências: Biologia e Química 
( ) Licenciatura em Ciências:Física e Matemática  
 
2. Qual o seu período? 

( ) 1º   ( ) 3º  
 
3. Qual a sua idade? 

(    ) 16 a 21 anos 
(    ) 22 a 27 anos 
(    ) 28 a 33 anos 
(    ) 34 a 39 anos 
(    ) 40 anos ou mais 
 
4. Sexo (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

5. Você já atua como professor? 

( ) Não 
( ) Sim  Onde?______________________________________________ 
 
 
6. Para você o que faz um professor? (Explique sua resposta)  

____________________________________________________________________________ 
 
7. O que é mais importante em um professor? (Explique sua resposta) 
____________________________________________________________________________ 
 
8. O que é preciso para ser um bom professor? (Explique sua resposta) 
____________________________________________________________________________ 
 
9. Você se vê como professor? (Explique sua resposta) 
____________________________________________________________________________ 
 
10. Você acredita que a profissão de professor é valorizada hoje? Sim ou Não? Por que?  
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ANEXO 5 
 
 

QUESTIONÁRIO ALUNOS DAS LICENCIATURAS 
 
 

IDADE:_______________________ SEXO: (   ) FEMININO   (   ) MASCULINO 

RENDA MENSAL FAMILIAR: (   ) 1 a 2 salários mínimos (   ) 3 a 4 salários mínimos 

(   ) 5 a 6 salários mínimos       (   ) mais de 6 salários mínimos 

TRABALHA OU EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA: (   ) SIM (   ) NÃO 

ESCOLARIDADE DO PAI (   ) Ensino Fundamental I    (   )Ensino Fundamental II  

(   ) Ensino Médio          (   ) Ensino Técnico  (   ) Esino Superior 

ESCOLARIDADE DA MÃE (   ) Ensino Fundamental I    (   )Ensino Fundamental II  

(   ) Ensino Médio          (   ) Ensino Técnico  (   ) Esino Superior 

ESCOLA ONDE CURSOU O ENSINO MÉDIO: (   ) PÚBLICA (   ) PARTICULAR  

  
 Por favor, responda da forma mais completa possível as perguntas, não responda 
apenas sim ou não, concordo ou discordo, dê sua opinião, pois ela é muito importante para nós, 
não se preocupe, não há resposta certa ou errada, muito obrigada. 
 

 QUESTÕES 
 

1.  O que você acha que o professor precisa  saber para trabalhar com os alunos do ensino 
médio nos dias de hoje? 

 
 
2.  Na sua opinião, quais os principais desafios que o professor enfrenta  para exercer as 

tarefas da sala de aula? 
 
 
3. Pensando no que o professor precisa saber para exercer a docência, e pensando no seu 

curso de licenciatura, você acredita que está adquirindo esses conhecimentos no seu 
curso de graduação? 

 
 
4. Na sua opinião quais as matérias do seu curso que “ te ensinam a ensinar”? Explique?  
 

 
 

 


