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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 

preparação para a vida, é a própria vida”. (John Dewey) 

 

 

 



RESUMO  

 

A educação, a partir da década de noventa, passou a receber uma evidente atenção por parte 
do governo brasileiro, verificada nos diversos programas que foram ofertados. Destacamos o 
Programa de Formação de Professores - PARFOR, que tem como principal objetivo ofertar a 

licenciatura aos professores que já estão em sala de aula ensinando sem ter a formação 
mínima exigida ou que estão lecionando disciplinas incompatíveis com a formação que 

possuem. Assim, torna-se necessário avaliar o impacto que este programa tem tido na vida 
dos docentes e na realidade escolar onde estes professores estão inseridos. Deste modo, o 
presente trabalho se constitui em um estudo que está focado em verificar os subsídios 

oferecidos pelo referido programa para o desenvolvimento profissional de um grupo de 
professores do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- 

UESB, campus de Jequié. Buscamos subsídios teóricos em autores que veem na reflexão e na 
pesquisa um grande potencial para o desenvolvimento do profissional docente, bem como em 
documentos oficiais da educação e da formação de professores, especialmente de Ciências. 

Por se preocupar mais com os processos e visar entender os fatos e não somente os resultados, 
a pesquisa é caracterizada como qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados o 

Projeto do Curso e a entrevista semiestruturada, realizada com os trinta e sete professores-
alunos do curso, além do coordenador. Os resultados revelaram que o curso de Ciências 
Biológicas, do PARFOR, campus de Jequié, foi considerado relevante para os professores, 

deixando evidente o papel que o curso exerceu em ensiná-los a continuar a aprender; na 
construção de conhecimentos específicos da Biologia, além de buscar entender os problemas 

das suas escolas. No que concerne à formação para a prática reflexiva, verifica-se que os 
professores têm uma concepção aproximada do que versa a literatura a respeito do que vem a 
ser um profissional que trabalha nessa perspectiva, demonstrando que a formação oferecida 

colaborou para esse aprendizado. Por conseguinte, podemos inferir que tanto a pesquisa 
quanto a reflexão evidenciam o Desenvolvimento Profissional do grupo. Apesar dos aspectos 

positivos, é importante frisar que o curso também apresenta contrapontos. As análises 
empreendidas também nos possibilitam afirmar que a maneira como o curso está estruturado 
apresenta lacunas que necessitam ser supridas. Todavia, o curso, na medida do possível, 

desempenhou o seu papel no que concerne à contribuição no Desenvolvimento Profissional 
dos professores-cursistas.    

   
Palavras-chave: PARFOR, Desenvolvimento Profissional, Ciências Biológicas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Since the nineties, education began to receive an "evident attention" by the Brazilian 
government, observed through the several programs that were offered. We highlight the 

Teachers’ Education Program, PARFOR, of considerable importance, which aims to offer 
Graduation to undergraduate teachers who are already teaching in classroom settings without 

having the minimum required training or who are teaching subjects incompatible with the 
training they have. Therefore, it becomes necessary to assess the impact that this program has 
had on the lives of teachers and on the realities of the schools where these teachers are 

inserted. Thus, the present work constitutes a study that is focused on checking the grants 
offered by this program for the professional development of a group of professors of 

Biological Sciences, of the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB (Southwest 
Bahia State University) - Jequié Campus. We seek theoretical support in authors who see in 
reflection and research a great potential for the development of the teaching profession, as 

well as in official education and teacher training documents, especially Sciences’. By 
worrying more about the processes and aiming to understand the facts and not just the results, 

this research is characterized as qualitative, with as data collection instruments the Course 
Project and semi-structured interviews conducted with thirty-seven students/teachers from the 
course, besides the coordinator. The results showed that the Biological Sciences course, of the 

PARFOR, Jequié Campus was considered relevant by the teachers, making clear the role the 
course had in teaching them to continue learning; the construction of specific biology 

knowledge, and seek to understand their schools’ problems. Regarding the training for 
reflective practice, it appears that teachers have a rough idea of what literature says about 
what happens to be a professional with this characteristic, demonstrating that the offered 

training contributed to this education. Consequently, we can infer that both research and 
reflection highlights the Professional Development of the group. Despite the positive aspects, 

it is important to note that the course also presents drawbacks. The current analyses also allow 
us to state that the way the course is structured has gaps that need to be addressed. However, 
the course, in so far as possible, played well its role concerning the contribution to the 

teachers-students Professional Development. 
 

Keywords: PARFOR, Professional Development, Biological Sciences. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao começar a escrever essas linhas, busquei interrogar-me a respeito de por que 

escolher como temática do meu trabalho a formação do professor.  E fazendo uma busca em 

minhas memórias sempre me lembro das palavras da minha mãe contando-me o dia que 

cheguei ao mundo e da trajetória que venho construindo.  

Nasci em casa, pelas mãos de uma parteira (dona Marota) e ao nascer ela disse: 

“nasceu mais uma professorinha”, creio que a parteira tenha dito isto pelo período em que 

vivíamos, onde a mulher ocupava quase exclusivamente a profissão de professora (poucas 

outras oportunidades tinham). Sendo isto ou não, ao longo da vida fui me interessando pela 

carreira e edificando a minha identidade pessoal e profissional, cheia de lutas e conflitos, mas 

de construção, como bem assinala Nóvoa (1995).  

 Mesmo antes de entrar na escola, a brincadeira de que mais gostava era a de 

“escolinha” e depois, já na escola, nos primeiros anos, o interesse pela profissão era inegável, 

verificado pelas ações em sala de aula: ajudando os colegas que tinham um pouco mais de 

dificuldade, colaborando com os professores com as atividades diárias. Fui crescendo e 

engajando-me nos grupos da igreja, local onde as discussões a respeito da sociedade eram 

sempre realizadas. Percebia muitas pessoas ao meu entorno acríticas e queria ajudar a formar 

opinião de alguma maneira. É sabido que podemos fazer isso sem estar na escola, entretanto, 

tenho plena convicção de que o ambiente formal da sala de aula é o melhor local para tal 

prática. Assim, fui a cada dia tendo mais certeza de que era isso que eu queria: trabalhar com 

educação. 

 Saí do ensino médio e foi chegada a hora de decidir qual carreira seguir. Como sempre 

gostei de Biologia e tinha grande afinidade pela profissão docente, escolhi o curso 

Licenciatura em Ciências Biológicas. No andamento do curso interessei-me por muitas áreas, 

mas as discussões pedagógicas e o ensino de Ciências ainda eram mais fortes; fui monitora de 

disciplinas, estagiária e ainda bolsista do Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a 

Docência- PIBID. Experiências que vieram a corroborar para a certeza de que deveria de fato 

seguir a carreira docente e buscar mais conhecimento na área. 

A participação no PIBID ocasionou parciais mudanças na minha concepção do que é 

ser docente, via o professor como um profissional que tem um papel social e o PIBID 

contribuiu para a confirmação dessa concepção, permitindo ainda mais para que deixasse de 

ver o ensino muito tradicionalmente. Posso assegurar que o projeto contribuiu de forma muito 



positiva para minha formação, uma vez que, pude relacionar a teoria da qual já havia 

parcialmente me apropriado com a experiência empírica. Fazendo uso das palavras de 

Pimenta (2004, p.99) entendo que a experiência vivida foi “uma oportunidade de 

aprendizagem da profissão docente e de construção da identidade profissional”.  

Em fevereiro de 2011 conclui a licenciatura e em março do mesmo ano tive a 

oportunidade de trabalhar como monitora de uma turma do Curso do PARFOR de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB. 

 Creio que seja pertinente voltar ao meu tempo de estudante da Escola Básica, pois 

acredito que o meu primeiro contato com o tema de investigação aconteceu ao longo da vida 

escolar, pois nessa época muitas coisas me intrigavam- principalmente o ensino. Percebia em 

alguns professores a pouca confiança em trabalhar alguns conteúdos, notava ainda, que eles 

não estavam seguros em suas metodologias e na experiência como monitora me encontrava 

com um grupo de professores que, assim como os meus antigos mestres, não tinham a 

formação adequada para ensinar as disciplinas específicas- foram formadas apenas no 

magistério.  

Nesse período (como monitora da turma) foi possível presenciar fatos e discussões em 

disciplinas de ensino e também nas de “conteúdos conceituais específicos” que me 

despertaram alguns questionamentos e o interesse em investigar o Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- 

PARFOR. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A temática da formação de professores tem sido inserida nas discussões em relação à 

melhoria da qualidade da educação básica, pois além dos outros fatores necessários para 

garantir uma educação de melhor nível, uma boa formação docente é imprescindível, quer 

seja, inicial e/ou continuada. Scheibe (2010) indica que é na formação docente que 

localizamos, desde a década de 1990 principalmente, o foco principal das políticas nacionais.  

 Segundo Gauthier (1998 apud PUENTES et al., 2009) nas últimas duas décadas do 

século XX a educação tem sido obstinadamente acusada, de não cumprir de maneira 

satisfatória o seu papel. Essa crítica estende-se à escola de maneira geral e atinge fortemente o 

professor.  

 Os professores têm sido vistos por alguns e em alguns momentos como principais 

responsáveis pelas mazelas da educação, por outros é tido como salvadores e vítimas de um 

sistema que os domina, impedindo-os de exercer seu papel a contento. Como sabiamente 

colocado nos Referenciais para a Formação de Professores – RFP (2002), o professor não 

pode ser visto como “O” problema, mas como um elemento imprescindível para a superação 

de parte dos problemas educativos. Azanha (1998), afirma que existe uma notória relação 

entre a má formação dos professores e a atual má qualidade do ensino. O que podemos 

assegurar é que é praticamente impossível falar em qualidade da educação formal sem 

atentarmo-nos aos aspectos da formação docente.  

 De acordo com o Ministério de Educação e Cultura - MEC (1999), a formação de 

educadores destaca-se como um tema crucial e, sem dúvida, uma das mais importantes dentre 

as políticas públicas para a educação, pois os desafios colocados à escola exigem do trabalho 

educativo um patamar profissional que contemple os conhecimentos técnico-científicos, além 

de aspectos afetivos, sociais, culturais e éticos.  

 A formação de docentes para a educação básica vem se constituindo em tema de 

amplos debates, acompanhando as tendências mundiais. De acordo Moon (2008 apud 

SCAFF, 2011) na década de 90 observou-se uma maior atenção política dada à formação dos 

professores do que em centenas de anos de história que a antecederam; atenção verificada 

especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada no ano de 1996, e 

também nas pesquisas desenvolvidas em universidades. Apesar disso, a docência encontra-se 

ultimamente em um período desfavorável, enfrentando problemas que vão desde o 

desprestigio profissional às precárias condições de trabalho. 
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  Estudiosos da área (ESTEVE, 1999; LAPO; BUENO, 2003; MARTINS, 2007) 

sinalizam que há muito a insatisfação em exercer a profissão docente vem crescendo. 

Pesquisa encomendada pela Fundação Victor Civita (FVC) à Fundação Carlos Chagas (FCC), 

no ano de 2009, trouxe dados preocupantes: apenas 2% dos estudantes do Ensino Médio têm 

como primeira opção no vestibular, graduações diretamente relacionadas à Pedagogia ou 

alguma licenciatura (RATIER, 2010), ou seja, a profissão de professor não é considerada 

atraente pelos estudantes do Ensino Médio.  

Nesse contexto de preocupação com a formação e de descontentamento com a 

profissão, surge alguns movimentos teóricos de compreensão do trabalho docente, entre esses, 

dois tem ganhado grande destaque: o professor reflexivo e o professor pesquisador. O 

primeiro, de maneira sumária, pode ser definido como uma proposta de formação, onde 

interatuam teoria e prática, fundamentada no processo de reflexão-na-ação, ou seja, um ensino 

em que aprender através do fazer seja privilegiado (SCHÖN, 2002). O segundo - o professor 

pesquisador- é um modelo de formação que defende a necessidade de o professor assumir a 

sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, portanto, 

como um elemento de análise. Para Stenhouse (1985) trata-se de uma proposta que gira em 

torno da imprescindibilidade de que cada aula se torne um laboratório e cada professor um 

membro de uma comunidade científica.  

A literatura (STENHOUSE, 1985, 1987; LÜDKE, 2005; DEMO, 2009; ANDRÉ, 

2001) aponta a importância da pesquisa na formação e na atuação docentes, bem como as 

dificuldades de sua apropriação pelos professores de escola básica. 

Acreditamos que tanto o modelo de formação do professor reflexivo quanto do 

professor pesquisador, apresentam-se como “ferramentas” potencializadoras do 

desenvolvimento profissional de professores, haja vista, que estas estimulam a autonomia 

docente, ou seja, instigam os docentes a serem construtores de conhecimento na sua profissão.  

Segundo Gatti (2011), o modelo do Professor Reflexivo foi tomado como princípio 

pedagógico em muitas licenciaturas oferecidas atualmente. Altarugio e Villani (2010) 

afirmam que nos últimos tempos, a conduta da prática reflexiva tem sido sugerida como 

promissora no que diz respeito à formação de professores, tanto em seu início como na 

continuação da carreira docente. Perrenoud (2002) elenca dez motivos para que se forme o 

professor em uma prática reflexiva, afirmando que a razão primordial é a construção do 

sentido, seja no trabalho da escola, seja da própria vida. 

 Como assinalado anteriormente, nas últimas décadas foi destinada uma maior atenção 

à formação de professores, notada mais acentuadamente após a promulgação da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação- LDB 9394/96, seguida posteriormente de uma grande 

quantidade de leis e documentos oficiais que a regulamentam e que têm buscado de alguma 

maneira mudar as práticas da formação, ou seja, atenta-se para a profissionalização dos 

professores, uma vez que, rezam sobre a necessidade da formação para o exercício da 

profissão docente, como o que ocorre nas demais profissões. Acreditamos que esse seja um 

passo, entre muitos, que deverão ser dados para que a docência deixe de ser vista apenas 

como um ofício. 

  Uma dessas regulamentações é o Plano Nacional de Formação de Professores em 

Serviço – PARFOR, que de maneira sumária pode ser entendida como um regime de 

“colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o 

Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino” 

(BRASIL, 2009, s.p), propondo-se a contribuir para a construção de uma prática docente 

qualificada e profissional.  

 No estudo que agora expomos, focalizamos nossa atenção nas contribuições do plano 

para o Desenvolvimento Profissional de um grupo de professores do PARFOR do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, campus de 

Jequié. 

Por reconhecer que o grupo investigado é constituído por professores que já possuem 

uma história profissional e que alguns já possuem a primeira licenciatura e até mesmo 

especializações, não podemos dizer que se trata, na totalidade, de uma formação inicial em 

serviço, em contrapartida não podíamos titular de formação continuada, tendo em vista que a 

maioria não tinha a primeira formação, desse modo, optamos por considerar o 

desenvolvimento profissional do grupo, assim, não estaremos negando os saberes da 

experiência dos professores. Saberes aqui entendidos como conhecimento, habilidades e 

competências que são produzidos no cotidiano das práticas.  Tardif (2002, p.223) concebe os 

saberes como um “construto social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas 

deliberações, racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, 

escolhas e decisões”. 

 Compartilhamos da ideia de que a expressão desenvolvimento profissional docente 

“reporta-se à evolução dos professores ao longo da sua carreira, na procura de determinado 

perfil cada vez mais adequado a um melhor desempenho da função” (MEIRINHOS, 2006, 

p.31). Conforme Perrenoud (2002) a formação, inicial e contínua, apesar de não ser o único 



 
 

21 

vetor de uma profissionalização progressiva do ofício de professor, continua sendo um dos 

propulsores à elevação do nível de competência dos profissionais.  

 Assim, é coerente assumirmos esta postura diante destes profissionais que estão na 

sala de aula e escola há tanto tempo e que mesmo depois de toda a perícia adquirida 

permitem-se, por força da lei ou não, buscar este desenvolvimento e/ou ressignificação da sua 

profissão.  

Sobre a ideia de desenvolvimento profissional, Perrenoud (2002, p.9) destaca que “não 

poderá haver profissionalização do ofício de professor se essa evolução não for desejada, 

desenvolvida ou sustentada continuamente por numerosos autores coletivos”. Dessa forma, 

acreditamos que o autor chama atenção para a necessidade de todas as instâncias (escola, 

governo, sociedade) estarem envolvidas na busca pela melhor qualificação docente e não 

somente o professor.  Estamos correndo o risco de parecermos ingênuas ou românticas, 

todavia, estar amparada pela lei é um começo no mínimo esperançoso. Desse modo, competiu 

ao governo ofertar a formação aos professores, todavia, ainda são limitados os estudos em 

relação às contribuições do PARFOR para o Desenvolvimento Profissional dos professores.  

 Até o presente pode-se afirmar, levando em consideração buscas realizadas, no início 

de 2012 e em março e abril de 2014, no banco de teses da Capes, anais do - Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências- ENPEC e outras revistas da área, que ainda 

existe escassez de informações sobre os impactos do PARFOR no desenvolvimento 

profissional dos professores. No que concerne à relação PARFOR e Desenvolvimento 

Profissional especificamente, nenhum trabalho foi localizado; todavia o PARFOR vem sendo 

utilizado como campo de pesquisa em trabalhos que possuem objetivos distintos dos nossos.  

 A título de informação, podemos citar os trabalhos: “Das proposições do estágio 

supervisionado aos desafios da prática: a formação inicial de professores-estudantes na 

pedagogia do PARFOR”1 de autoria de Abdalla (2012); “Formação de professores da 

educação básica: avanços e desafios das políticas recentes”2 de Scaff (2011) e “A expansão da 

educação superior e o trabalho docente - um estudo sobre o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR) na UFPA”3 de Nascimento (2012). Mas, nenhum 

dos trabalhos elencados trata especificamente do Professor de Ciências e/ou de Ciências 

Biológicas. É pertinente ressaltar que existem pesquisas sobre outros tipos de formação em 

exercício que não estão vinculadas especificamente ao PARFOR. 

                                                                 
1
Trabalho disponível em: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor  

2
 Trabalho disponível em: http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/6240/5114.  

3
Dissertação, disponível em: http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertdenise.pdf.  

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor
http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/6240/5114
http://www.ppged.belemvirtual.com.br/arquivos/File/dissertdenise.pdf
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 Com este estudo podemos levantar dados que justifiquem ou não políticas 

educacionais nessa área, contribuindo, se necessário e/ou possível, para mudanças no 

currículo, além de gerar propostas para a formação docente inicial, continuada e em serviço. 

Dito de outra forma há possibilidades de produção de conhecimentos relevantes tanto no 

campo da formação docente quanto para a avaliação de políticas públicas. Por conseguinte, a 

relevância da pesquisa está assim fundamentada.  

 Considerando o papel que o professor de Ciências Biológicas tem - que é o de 

formador de cidadãos que compreendam o mundo e atue de maneira crítica, ele próprio deve 

permanentemente adquirir conhecimento acerca da natureza e da relação do homem com ela. 

Desse modo, o licenciado em Ciências Biológicas deverá possuir uma formação consistente, 

que aborde com profundidade os conteúdos disciplinares (incluindo conhecimentos que vão 

desde a diversidade e evolução dos seres vivos às relações desses com o ambiente em que 

vivem incluindo, portanto, os seres humanos). Além disso, é preciso proporcionar ao 

professor de Ciências um conhecimento integral, ou seja, trabalhar o caráter político e social 

do ensino de Ciências.   

 Diante dos aspectos supracitados podemos afirmar que a licenciatura em Ciências 

Biológicas preconiza ou deveria preconizar a formação de profissionais que compreendam o 

significado das Ciências Biológicas para a sociedade, e da sua responsabilidade como 

educador nos vários contextos de sua atuação profissional, consciente do seu papel na 

formação de cidadãos (BRASIL, 2011). Para tanto, é necessário que o professor construa o 

seu conhecimento inicial- que é considerado a primeira fase do desenvolvimento profissional- 

desse modo, o ensino poderá realizar-se com mais qualidade.   

 

PROBLEMA E OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

 Nos últimos anos, a formação de professores tornou-se uma área de evidente atenção 

por parte do governo brasileiro. É nesse âmbito que desde 2009 está em vigência o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), instituído através do 

Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009, que vem articulando como assinalado 

anteriormente um conjunto de ações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 

colaboração com as Secretarias de Educação de Estados e Municípios, ao lado das Instituições 

de Ensino Superior públicas (IES), tendo por finalidade ofertar a formação mínima exigida 

para o exercício da profissão docente. 
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 O programa é visto como uma alternativa importante para a melhoria do ensino no 

Brasil e também na Bahia, por isso, é imprescindível avaliá-lo. Entendemos que oferecer a 

formação aos professores é necessário, mas é preciso também investigar as mudanças que 

essa formação tem proporcionado na prática destes profissionais.  

Desse modo, a questão problema do presente estudo é verificar como um curso de 

formação de professores de Ciências Biológicas, vinculado ao PARFOR vem sendo 

estruturado e quais as suas implicações no desenvolvimento profissional dos professores 

participantes? Destarte, objetiva-se com o estudo analisar um curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ligado ao PARFOR, verificando as mudanças 

ocorridas na vida profissional dos docentes participante e investigar como a licenciatura 

contribuiu para a formação dos docentes, averiguando de que forma cumpriu esse papel. 

Trataremos como mudança, as alterações que tenham ocorrido na prática profissional dos 

professores após o ingresso no curso de Ciências Biológicas, relacionando essas mudanças ao 

desenvolvimento profissional.  

 Para alcançar o objetivo central e responder ao problema proposto, definimos como 

objetivos específicos: 

 Traçar um panorama de como o curso foi se constituindo; 

 Identificar os indicadores de Desenvolvimento Profissional (mudanças ocorridas na 

vida profissional dos participantes; mudanças ocorridas na vida pessoal e outros). 

 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. 

No capítulo 1, situamos o leitor sobre os aspectos da história da formação docente, 

visando elucidar como foi tratada a formação de professores de maneira geral e mais 

especificamente a do professor de Ciências no nosso país, buscando entender o porquê de o 

Plano de Formação de Professores - PARFOR existir; tratando dessa maneira do surgimento 

da licenciatura, que é tida como marco da profissionalização docente. Destarte, o capítulo é 

intitulado: A formação de professores e o cenário das políticas de formação docente no 

Brasil. 

 No capítulo 2, trazemos os referenciais que versam a respeito do Desenvolvimento 

Profissional de Professores.  Nesse consta uma revisão concernente ao professor reflexivo e 

pesquisador, tendo em vista que a literatura sobre o desenvolvimento profissional de 

professores tem afirmado que é praticamente indispensável ao professor assumir o papel de 

pesquisador de sua própria prática, e acreditamos que para tanto o profissional necessita ser 

reflexivo.  Estes referenciais foram escolhidos por serem atualmente os modelos de formação 
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mais pensados como capazes de potencializar a autonomia docente e, por conseguinte foram 

tomados como indicadores de desenvolvimento profissional. Assim, intitulamos o capítulo: O 

Desenvolvimento Profissional de Professores.  

No capítulo 3, apresentamos o percurso que construímos para responder a questão de 

pesquisa, articulada com o referencial teórico adotado. Nesse, trazemos informações mais 

detalhadas da entrevista realizada com os professores-cursistas, bem como a entrevista 

realizada com o coordenador. Explicitamos ainda, quais os procedimentos que utilizamos para 

tratar os dados coletados. Assim sendo, chamamos o capítulo de: O Caminhar metodológico. 

No capítulo 4, procedemos às análises das entrevistas; assim, levamos em 

consideração as categorias que foram estabelecidas a priori e as categorias que emergiram da 

realização das entrevistas para verificar o desenvolvimento profissional dos professores.  

Nesse também trazemos uma análise mais aprofundada do curso de Ciências Biológicas. 

Intitulamos este capítulo de Resultados e Análises.  

Finalmente, são feitas algumas considerações em relação à pesquisa, tendo em conta a 

análise dos dados. Para situarmos o leitor, retornamos à questão que norteou o nosso estudo; 

ulteriormente lançamos mão de algumas sugestões para que o desenvolvimento profissional 

do professor aconteça de maneira mais satisfatória. Essa parte corresponde as Considerações 

Finais.      
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CAPÍTULO 1: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CENÁRIO DAS POLÍTICAS 

DE FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL. 

 

 Até a década de 90, no Brasil, a realidade dos professores em exercício no que 

concerne a formação era um tanto preocupante, uma vez que, muitos dos professores não 

possuíam a formação inicial exigida para ensinar. Nesse período foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional 9.394/96 que é considerada por alguns estudiosos, 

um ganho importante para a educação do nosso país. Nessa legislação são tratados diversos 

pontos, entre esses, o concernente a formação do professor- estabelecendo que: 

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em cursos de licenciatura e graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, em modalidade 
normal (BRASIL, 1996, s.p). 

  

 Vale ressaltar que a LDB de 1961, bem como a de 1971 já preconizava a necessidade 

de formação para professores. Entretanto, foi com a divulgação da LDB de 1996, que vários 

programas de formação inicial e continuada passaram a ser implementados. Vários estados, 

principalmente no nordeste, buscaram adequar-se a nova lei.   Parcerias foram firmadas entre 

universidades, estado, prefeituras e escolas para que os professores que estavam ensinando 

sem a formação inicial necessária tivessem essa formação.  

 De acordo Macedo (2006) e Mororó (2012), na Bahia as discussão em relação à 

criação de cursos de formação de professores em nível superior para quem já se encontrava 

em pleno exercício da profissão começou a tomar corpo nas universidades a partir de 1998, no 

momento que a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, de maneira pioneira, cria o 

Programa Rede UNEB 2000, realizando a primeira seleção de professores-cursistas para o 

curso que começou em março de 1999. Desde então, houve um aumento na oferta dos cursos 

de formação em serviço, especialmente das redes municipais de ensino.  

 Em 2003 foi criado pelo governo do estado da Bahia o primeiro Programa de 

Formação para Professores por meio do decreto n° 8.523 de 14 de maio de 2003. A UESB, 

campus de Jequié ofertou em 2004, dentre vários outros, o curso de Ciências Biológicas a 

uma turma que veio a se formar em 2006, constituindo-se como uma das primeiras 

experiências de oferta de formação inicial em serviço dessa instituição. Vale destacar que na 

ocasião a oferta foi somente aos professores que faziam parte do quadro do estado.  

 Um estudo publicado no ano de 2009, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, tendo como base o Censo Escolar de 2007, revelou que 
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o Brasil computava um total de 1.882.961 de professores vinculados à educação básica, dos 

quais, 1.288.688 possuíam nível superior completo (68,4% do total).  Entretanto, desses quase 

90% de professores que já possuíam a graduação, muitos ensinavam em disciplinas 

incompatíveis com sua formação. Essa situação é verificada amplamente no ensino 

fundamental e no ensino médio. O estudo relatou também que os professores que ainda 

necessitavam completar a formação mínima- os denominados “professores leigos” formavam 

um contingente de 119.323 docentes (6,3%), distribuídos em todo o país, tanto nas zonas 

urbana quanto nas rurais, atendendo a alunos de todas as redes de ensino (BRASIL, 2009). 

 Ainda citando o estudo revelado pelo INEP, as áreas de formação superior com maior 

número de professores em relação ao total de docentes são: Pedagogia (29,2%), 

Letras/Literatura/Língua Portuguesa (11,9%), Matemática (7,4 %) e História (6,4%). Assim, 

podemos perceber que existe um déficit considerável de formação de professores nas áreas de 

Ciências naturais (Biologia, Química e Física).  

 No intuito de ofertar a formação adequada aos professores do país está atualmente em 

vigência o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 

instituído através do Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009.  Esse plano articula um 

conjunto de ações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em colaboração com as 

secretarias de educação de estados e municípios juntamente com as Instituições de Ensino 

Superior Pública (IES), tendo por objetivo oferecer a formação mínima exigida para o 

exercício da profissão docente, ou seja, estabelecer ações e metas para a qualificação dos 600 

mil professores do país que ainda não possuíam a formação entendida como apropriada ao 

trabalho que estão exercendo (SCHEIBE, 2010).  

 Segue na íntegra o artigo desse decreto que dispõe sobre esse plano 

Art. 1º- Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 
públicas da educação básica (BRASIL, 2009). 

 

 O artigo 2º versa sobre os princípios, assinalando que a formação docente para todas 

as etapas da educação básica é compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito 

das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e 

técnicas sólidas; ainda chama atenção ao fato de que a formação dos profissionais deve estar 

preocupada com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma 

nação mais justa, democrática e inclusiva, gerando a emancipação dos indivíduos e grupos 

sociais. Além desses, outros princípios foram relatados.  
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O público destinado está relatado no artigo 11º, o qual pondera: 

 

A  CAPES fomentará, a oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de 
cursos ou programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há pelo 
menos três anos na rede pública de educação básica, que sejam: a) graduados 
não licenciados; b) licenciados em área diversa da atuação docente; e c) de 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 2009, s.p). 

 

Desse modo, foram oferecidos Cursos de primeira licenciatura para professores que 

ainda não possuíam graduação, de segunda licenciatura para licenciados que atuam fora da 

área de formação, e de formação pedagógica para bacharéis atuantes na educação. 

 De acordo com Gatti et al. (2012, p. 257) “não só em muitos municípios, mas também 

em várias estados, esses programas são os únicos ofertados aos docentes das escolas de 

educação básica, o que aumenta a sua importância relativa, sobretudo quando se consideram 

as desigualdades regionais e educacionais e a extensão do país”.  

 Entretanto, aqui conta também o fato de que  

As políticas educacionais atuais, em particular, as que contemplam os 
programas especiais, possuem desde a sua origem problemas na sua 
concepção, pois são projetos que buscam corrigir déficits educacionais 
históricos, vislumbrando apresentar uma solução tardia. Tais planos são 
pontuais e de elevados investimentos, mas não necessariamente garantem 
resultados de grande impacto. (ARAÚJO et al., 2012, p. 3) 

  

 As politicas de formação docente, no caso o PARFOR, encontram-se imersas em uma 

forte discussão. De um lado a necessidade que o país possui de formar os seus professores em 

nível superior, por outro lado, questiona-se a contribuição real desses projetos para a 

educação.  

 Entendemos o PARFOR como uma política de reparo por se tratar de uma tentativa do 

governo de preencher as lacunas existentes na formação dos professores, especialmente de 

Ciências. Isso pode ser verificado na história dos cursos de formação no país. Não é o 

objetivo do nosso trabalho abrir essa discussão histórica, entretanto, faz-se necessário 

entender porque e como atingimos esse nível, uma vez que, os “problemas da formação 

docente hoje têm raízes no passado”(CASTRO, 2006, p.2), e só assim chegaremos o mais 

próximo possível de entender as questões da formação do professor de Ciências ao longo do 

tempo. 

Conforme Saviani (2005, 2009) a necessidade de formação docente foi recomendada 

desde o século XVII. Contudo, a questão da formação de professores exigiu uma resposta 

institucional apenas no século XIX, período em que a necessidade da instrução popular passa 



 
 

28 

a ser mais discutida por conta dos ideais da Revolução Francesa. Assim, inicia-se o processo 

de criação de Escolas Normais.   

 Dito de outra forma, no final do século XIX e início do século XX as exigências em 

relação a uma mão de obra mais qualificada tornaram-se cada vez maiores. É nesse contexto 

que surgem, na Europa, as primeiras Escolas Normais, incumbidas de garantir uma formação 

inicial aos professores do ensino primário, ou seja, a educação praticamente reduzia-se ao 

ensino da leitura e escrita e alguns outros poucos aspectos (GARCIA, 1999).   

  No Brasil, grande parte dos assuntos educacionais nasce durante o período colonial e 

sobrevive ao longo do tempo. Os primeiros educadores brasileiros foram os padres Jesuítas, e 

conforme alguns autores (RANGHETTI, 2008, FERREIRA, 2000) exerceram ao longo de 

dois séculos uma intensa influência na sociedade brasileira, sendo os principais guias 

intelectuais durante esse período. O ensino era estritamente abstrato, repetitivo, dogmático, 

memorístico e livresco. As pessoas consideradas capazes de exercer a profissão docente eram 

cuidadosamente selecionadas pelos Jesuítas e também por eles controladas.  

 Modificações aconteceram ao longo do tempo e a preocupação com a forma de 

selecionar os professores aparece com a lei de 15 de outubro de 1827, ainda durante o período 

imperial, e conforme esta lei, para ser professor seria necessário prestar um exame, entretanto, 

não se exigia formação pedagógica: dominando os conteúdos discriminados na lei, qualquer 

pessoa poderia ensinar (RANGHETTI, 2008).  

 Em consonância com a autora, Vieira e Gomide (2008) apontam que  

 

A “lei áurea” da educação elementar, de 15 de outubro de 1827, é a que 
primeiro estabelece exames de seleção para mestres e mestras. Com efeito, 
essa lei em seu artigo 7º dispõe que os que pretenderem ser providos nas 
cadeiras serão examinados publicamente perante os Presidentes em 
conselho; e estes proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao 
governo para sua legal nomeação (VIEIRA; GOMIDE, 2008, p.3839).  

  

 Esse fato pode-se considerar um dos primeiros entraves para a formação de 

professores (RANGHETTI, 2008). 

Percebe-se dessa forma, que essa lei de 1827 de alguma forma criava professores 

leigos, sem a formação necessária e já assinalava que ao longo da história não seria dada 

muita atenção à formação de professores; atrevemo-nos a afirmar que os investimentos na 

profissionalização do professor bem como na educação de maneira geral, era e ainda são tidos 

como um gasto e não como um investimento. Ranghetti (2008), reiterando o seu ponto de 

vista em relação essa temática assinala que se nos atentarmos para a legalidade da formação 



 
 

29 

do professor e as exigências presentes para o exercício da profissão, saltam aos nossos olhos, 

que desde que essa “profissão” foi laicizada, qualquer ser humano pode desempenhar a 

função. Conforme a autora, a formação do professor jamais foi prioridade no Brasil. 

 A Constituição de 1934, no artigo 150, tratava a respeito de muitas questões 

concernentes a educação como: ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória 

extensiva aos adultos; à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário; liberdade de 

ensino em todos os graus e ramos, entre outras exigências, entretanto, a formação inicial de 

professores, não foi alvo de qualquer regulamentação que lhe proporcionasse organicidade 

e/ou direcionamento por meio de leis. 

 Entre 1930 e 1945 o desenvolvimento econômico do país passou de modelo agrário-

exportador para a produção industrial e, como consequência, houve um processo crescente de 

urbanização e de certa forma exigia que o trabalhador tivesse escolarização mesmo que ínfima 

para operar as máquinas e, por conseguinte, mais acesso a determinados conhecimentos. E o 

currículo de formação de professores fica intrinsecamente ligado às necessidades políticas, 

sociais e econômicas da época. Vale ressaltar que nesse período, destacavam-se também os 

intelectuais educadores (Escolanovista) na luta pela expansão da escolaridade.  

 A Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus - Lei nº 5692/71, prevendo a 

possível carência de pessoal qualificado para o sistema de ensino, transforma o Curso de 

Magistério em Habilitação Específica para o Magistério, em nível de segundo grau.  Nunes 

(2001) aponta que a falta de atenção do governo com a qualidade da formação dos professores 

para o nível de maior acesso às pessoas menos favorecidas esteve atrelada aos padrões 

dominantes, houve ao longo da história valorização do ensino superior em detrimento dos 

demais níveis, principalmente do antigo ensino primário, e para além do que já foi citado o 

magistério deste nível não gozava de prestígio social e remuneração digna, sendo logo 

abandonado às mulheres.  

 Nos anos 80, mais precisamente em outubro de 1982, foi promulgada a Lei 7.044, 

extinguindo a obrigatoriedade da habilitação profissional no 2º grau, entretanto, mantendo a 

formação específica de nível profissionalizante, não ocorrendo alteração da estrutura básica 

da formação docente. 

 A partir da década de 1990, a investigação sobre a profissão docente nas universidades 

e instituições de pesquisa no Brasil torna-se mais notória, o que tem possibilitado um debate 

fundamentado em análises empíricas e, por conseguinte, uma discussão mais qualificada 

sobre o tema.  
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 Em se tratando das leis que norteiam a formação de professores, nessa década, mais 

precisamente em 20 de Dezembro de 1996 é promulgada como já assinalado, a Lei Nº 

9.394/96 e ao discorrer a respeito dos profissionais da educação versa em seu artigo 61º que a 

formação desses terá como principais fundamentos a associação entre teorias e práticas, 

inclusive mediante a capacitação em serviço; aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Conforme o artigo 63º caberá aos 

institutos superiores de educação manter: cursos formadores de profissionais para a educação 

básica, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar à educação básica e programas de educação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis. 

  No capítulo IV na parte em que trata do papel da educação superior, expõe que essa 

deve estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; formar diplomados, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando na sua formação 

contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, possibilitando também a criação e difusão da 

cultura, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, entre 

outros aspectos.   

 É aparentemente consenso para os pesquisadores que um dos problemas mais sérios da 

educação está na formação de professores - a boa preparação desse profissional é reconhecida 

como o ponto crítico na reforma da educação e no século XXI as cobranças na formação de 

professores estão cada vez mais crescentes, haja vista as necessidades atuais de formação e 

conhecimento, tais como: articulação teoria e prática, formação continuada, formação para 

questões como diversidade social, cultural, raça e gênero.  

 Todavia, de acordo Imbérnon, 

O sistema educacional sempre situou a formação do profissional da 
educação, ou seja, a profissionalização docente, no contexto de um discurso 
ambivalente, paradoxal ou simplesmente contraditório: de um lado, a 
retórica histórica da importância histórica dessa profissão; de outro, a 
realidade da miséria social e acadêmica que lhe concedeu (IMBERNÓN, 
2009, p.57).   

 

 O que é a formação de professores afinal? Faz-se necessário demarcar o conceito de 

formação que aqui adotaremos. Formação vem do latim formatione que corresponde ao ato ou 

efeito de formar que por sua vez, é entendido como educar-se, instruir-se, preparar-se 

(AURELIO, 2010).   
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 Segundo Garcia (1999), formação refere-se às ações voltadas para aquisição de 

saberes, de saber-fazer e de saber-ser, associando-se em geral ao preparo para o exercício de 

alguma atividade. Assim sendo, assumimos como formação de professores o conceito 

construído por este autor que a descreve como um: 

Processo sistemático e organizado mediante o qual os professores – em 
formação ou em exercício – se comprometem individual e coletivamente em 
um processo formativo que, de forma crítica e reflexiva, propicie a aquisição 
de conhecimentos, destrezas e habilidades que contribuam no 
desenvolvimento de sua competência profissional (GARCIA, 1999, p.30). 

  

 O autor a descreve também como “uma área de conhecimento que estuda os processos 

através dos quais os professores adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências 

e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu 

ensino” (GARCIA, 1999, p.26).  

 Percebemos, por conseguinte, que o autor dar ênfase a formação individual, mas não 

prescinde da coletividade; deixando evidente o papel dos cursos de formação de professores e 

a necessidade de o formando permitir-se desenvolver.   

 Garcia salienta ainda que devemos pensar o conceito de formação de educadores como 

algo que deve ser referido não somente aos indivíduos que ainda estão estudando para se 

tornarem professores, mas também, àqueles professores que já têm alguns anos de ensino, 

atentando-se para as peculiaridades de cada formação, propondo que se devam manter 

princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns. 

 Neste sentido, Almeida (2006) afirma que   

É importante reconhecer que a formação também está associada ao 
desenvolvimento pessoal, ao esforço de autodesenvolvimento, de trabalho 
sobre si mesmo mediante os mais variados meios, evidenciando um 
componente pessoal, fruto da combinação do amadurecimento, da 
possibilidade de aprendizagens e das experiências vividas (ALMEIDA, 
2006, p.177). 

  

 A formação deve ser entendida como um processo que pressupõe crescimento e 

desenvolvimento pessoal e cultural, não na perspectiva de uma construção apenas técnica, 

mas sim de desenvolvimento reflexivo, uma vez que o sujeito tem de contribuir com o 

processo de sua própria formação com base em conhecimentos, representações e 

competências que já possui (MIRANDA, 2001). 

 Ao discorrermos a respeito da formação inicial de professores é necessário ter conta 

qual o modelo de escola, de ensino e de professor se aceita como válido (GARCIA, 1999). 

Acreditamos que atualmente o modelo de escola pensada por muitos estudiosos, como Saviani 
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e Freire, é aquela que entende a educação a partir de uma dimensão emancipatória, que 

problematize a sociedade e, por conseguinte, a ciência, ou seja, que vise à formação do 

cidadão em sua plenitude e, além disso, uma escola que já não mais cultivará a 

homogeneidade e sim a diversidade (cultural, racial, religiosa, etc.), cuidando para não 

esvaziar o conhecimento científico - para tanto a escola requer um profissional (professor) 

politizado e preparado cientificamente. 

  Em se tratando do ensino, esse não deve ser estanque, mas deve modificar-se, 

adequar-se a realidade na qual a escola está inserida; que não seja memorístico, mas ao 

contrário estimule o raciocínio e a aprendizagem para a vida toda. Nessa tessitura o paradigma 

do professor que reflete na ação e sobre a ação ganha destaque, dirigida por uma “releitura de 

sua prática”, colocando de outra forma, existe na atual conjectura uma maior valorização da 

formação de professores em uma postura mais investigativa (LIMA, 2010).  

 Logo, atualmente defende-se uma formação de professores que contribua para que os 

educadores em formação desenvolvam-se como pessoas, capazes de compreender suas 

responsabilidades no desenvolvimento da escola e adquiram uma atitude reflexiva acerca do 

seu ensino (EDMUNSON, 1990 apud GARCIA, 1999).  

 Ainda para Garcia, 

   

O objetivo da formação inicial é preparar os candidatos para: o estudo do 
mundo, de si, e do conhecimento acadêmico ao longo da sua carreira; o 
estudo continuado do ensino; participar em esforços de renovação da escola, 
incluído a criação e de implementação de inovações; e enfrentar os 
problemas gerais de seu local de trabalho (a escola e a classe) [...]. A 
capacidade para aprender e o desejo de exercer este conhecimento é o 
produto mais importante da formação de professores (JOICY; CLIFT, 1984, 
p. 8 apud GARCIA, 1999, p. 81). 

  

 Em se tratando de professores que já estão imersos neste universo e que ao contrário 

do que sugere Garcia, já não são candidatos, mas na verdade eleitos, acreditamos que o 

preparo não seja totalmente diferente, entretanto, esses docentes poderão apresentar ou não 

resistências às mudanças.  

 De outra forma, Imbernón (2009) coloca que a formação inicial deve fornecer as bases 

para poder construir o conhecimento pedagógico especializado, assinalando que este está 

intrinsecamente relacionado à ação, fazendo com que uma parte desse conhecimento seja 

prático. Ressalta ainda que as instituições de formação deveriam preocupar-se não apenas 

com o conhecimento profissional, mas também com os demais aspectos da profissão docente, 
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por exemplo, a cultura em que a educação e/ou ensino desenvolve-se, de tal modo defende 

que as instituições de formação devam ser promotoras de transformação e inovação. 

  O autor ainda salienta que a formação inicial deva desenvolver algumas competências 

que permitam aos professores serem autores do seu trabalho, ou seja, os levem a tomar 

decisões, em síntese, que configurarem a própria ação pedagógica.   

 

1.1. Licenciatura: a profissionalização da atividade docente 

 

Neste trabalho estamos a tratar de um grupo de professores que já estavam em 

exercício de sua profissão. Assim é pertinente discorrermos sobre essa maneira de formação, 

tendo em vista que essa mantém algumas peculiaridades. As primeiras iniciativas de 

“capacitação de professores em serviço”, organizadas institucionalmente e que estão 

registradas, datam do final da década de 1950 (TERRAZZAN, 2005).  

Entretanto, a preocupação em profissionalizar os docentes não se constitui em uma 

preocupação apenas do Brasil. O estudo de Bello (2008) que consistiu em realizar uma 

investigação acerca da formação em serviço em diversos países da América-Latina e Caribe 

demonstrou que estes apresentam muitas similaridades, tendo em vista que todos 

demandavam certificação em curto prazo para os professores; mas a autora verifica distinções 

nos objetivos de cada país devido alguns já terem certificado seus professores há algum 

tempo, como é o caso da Argentina e Chile. Em se tratando de Brasil, a  autora expõe que os 

objetivos da formação inicial em serviço eram: “certificar professores que não possuíam a 

titulação mínima exigida para o exercício da função; melhorar o desempenho profissional e se 

alinhar às novas políticas educacionais” (BELLO, 2008, p.91). 

Conforme Bello (2008) a promoção da profissionalização docente está ligada a uma 

formação acadêmica e de preferência de nível universitário, ou seja, a uma licenciatura.  

De maneira sumária,  

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão 
ou concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício 
de uma atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, 
no âmbito do ensino público, esta licença só se completa após o resultado 
bem sucedido do estágio probatório exigido por lei. O diploma de licenciado 
pelo ensino superior é o documento oficial que atesta a concessão de uma 
licença. No caso em questão, trata-se de um título acadêmico obtido em 
curso superior que faculta ao seu portador o exercício do magistério na 
educação básica dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o 
regime jurídico do serviço público (BRASIL,2001,p.2). 
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 Conforme Diniz Pereira (1999) as licenciaturas são cursos que habilitam para o 

exercício da profissão docente no nosso país. Autores como (BELLO, 2008; DINIZ 

PEREIRA, 1999, DIAS-DA-SILVA, 2005) assinalam que não podemos esquecer o clima das 

políticas neoliberais que existia no Brasil no período da promulgação da LDB que foi o 

documento que obrigava a necessária formação de professores em nível superior. Para eles, as 

fortes pressões que o país recebia por conta dos investimentos financeiros do Fundo 

Monetário e do Banco Mundial, interessados em influenciar até mesmo os setores 

educacionais foi o que determinou a consolidação da lei, consequentemente estimulou 

significativamente a existência das licenciaturas.   

 De acordo Dias-da-Silva (2005) 

O caráter profissional da docência está diretamente ligado à trajetória dos 
cursos de licenciatura, responsáveis pela formação dos professores que 
lecionam as diferentes disciplinas/áreas que compõem o currículo escolar 
nas séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª) e no ensino médio (Dias-da-
Silva, 2005, p. 386). 
 

  Desse modo, a autora assegura que é praticamente impossível tratar da licenciatura 

sem nos atentarmos para a profissionalização da profissão docente, que infelizmente foi 

deixada em segundo plano pelas universidades, pois historicamente, no Brasil, a formação 

bacharelesca é colocada em primazia, ou seja, preocupa-se mais em formar o biólogo e não os 

professores de Ciências Biológicas.  

Terrazzan (2005) assinala que as licenciaturas curtas são implantadas de maneira 

autoritária no país pelo regime militar na década de 1970. E nesse período e ao longo da 

história as universidades delegaram pouquíssima importância à área de educação, 

sobressaindo-se sempre os aspectos mais relacionados à Ciência.  Afirma que essa tarefa 

“pouco nobre” foi assumida mais pelas faculdades particulares.  

E qual modelo curricular seguiam essas licenciaturas? A maioria das estruturas 

curriculares de Cursos de Licenciatura esteve baseada no padrão 3+1, como ficou conhecida a 

configuração na qual um conjunto de disciplinas de conteúdos conceituais era ministrado nos 

três primeiros anos do curso e ulteriormente, no ano final, era ofertada as disciplinas 

pedagógicas. Esse modelo perdurou por muito tempo, mas passou posteriormente a sofrer 

duras críticas, uma vez que, culminou por difundir uma ideia de dissociação entre a teoria e 

prática; como se essas fossem ideias dicotômicas.  

 Dias-da-Silva (2005) aponta que  

Os principais dilemas presentes nas licenciaturas brasileiras são: a separação 
entre disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a dicotomia 
bacharelado & licenciatura (decorrente da desvalorização do ensino na 
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universidade, inclusive pelos docentes da área de Educação) e a 
desarticulação entre formação acadêmica e realidade prática de escolas e 
professores. Assim, a rigor, a maioria das licenciaturas continua a perpetuar 
o chamado modelo 3 + 1, sendo esse único ano destinado aos conteúdos de 
natureza pedagógica reduzido ao mínimo estabelecido em lei, portanto 
restrito ao oferecimento das quatro disciplinas: Estrutura e Funcionamento 
do Ensino, Psicologia da Educação, Didática e Prática de Ensino (DIAS-DA-
SILVA,2005, p. 386-387). 

  

 É atualmente consensual que os cursos de licenciatura ofertados não 

apresentam de fato uma orientação mais voltada especificamente para a educação, uma vez 

que, as disciplinas de cunho específico ainda se sobrepõem às disciplinas pedagógicas; apesar 

das incansáveis críticas, poucas alterações são notadas.  

Bizzo chama nossa atenção ao que se espera das licenciaturas: 

Cursos de licenciatura com identidade própria, talhados especificamente para 
aqueles que querem se dedicar ao magistério, que não sejam meros 
apêndices de cursos de bacharelado, mas com eles mantenham articulação 
orgânica e mutuamente fecunda, constituem hoje um desafio para as 
instituições de educação superior de qualidade, sobretudo para as públicas, 
que devem contribuir ativamente para o resgate da enorme dívida social 
acumulada neste país (BIZZO, 2004, p. 157). 
  

 Colaborando com essa ideia (CUNHA, 2004; PUENTES, 2009) asseguram que os 

conhecimentos e competências dos professores devem ocupar lugar de destaque nos cursos de 

licenciatura, haja vista que a docência possui saberes particulares; sendo esses, que fazem da 

docência uma profissão.  

 Concordamos com a ideia dos autores, pois de fato é dessa identidade docente que os 

cursos de licenciatura necessitam, e ao que parece, esta poderá ser alcançada se for dispensada 

maior atenção às disciplinas de caráter filosófico, sociológico, didático e político.  

Possibilitando também o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a reflexão e 

investigação.  

 Para Puentes et al. (2009), Shulman é um dos autores que mais tem colaborado para o 

gradual fortalecimento do campo educacional dos saberes docentes. Para o autor, em seu 

trabalho “O Desenvolvimento do conhecimento no ensino”, dirigida em Stanford, a partir da 

segunda metade da década de 80, foram estabelecidos os fundamentos para a melhora da 

educação, enfatizando a compreensão, a transformação e a reflexão no ensino.  

 E conforme Shulman (1986 apud GIROTTO JÚNIOR; FERNANDEZ, 2009), a base 

teórica e normativa mais adequada para a profissionalização da docência seria o: 

conhecimento do conteúdo, conhecimento curricular, conhecimento didático do conteúdo, 

conhecimento das características dos aspectos cognitivos, dos estudantes, conhecimento 
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didático geral, conhecimento do contexto escolar e o conhecimento das finalidades 

educativas. 

 Conforme Powaczuk (2012), o desenvolvimento profissional docente se faz na 

confluência dos âmbitos pedagógicos e dos referenciais de um campo de conhecimento. 

Levando em consideração esse pensamento, cabe às licenciaturas fazer esta inter-relação 

ininterruptamente.  

 Garcia (1999, p.86) citando Gimeno (1982) afirma que a  

Formação inicial de professores em formação de um saber-fazer prático que 
conduza ao desenvolvimento de esquemas de ação que, adquiridos de forma 
racional e fundamentados, permitam aos professores desenvolverem-se e 
agirem em situações complexas de ensino, devendo abarcar as várias áreas 
do saber: a) saber pedagógico- conhecimentos teóricos e conceituais; b) 
saber-fazer- esquemas práticos de ensino e c) saber por que - justificação da 
prática. 

 

No campo relacionado ao saber pedagógico, Souza e Powaczuk ponderam que, 

É preciso considerar que o professor no desenvolvimento de sua prática, 
além dos referenciais teóricos de determinado campo de conhecimento, 
precisa do conhecimento advindos do domínio do campo pedagógico, tendo 
em vista que é a partir desta inter-relação que ele poderá ser capaz de 
desenvolver uma prática mais qualificada acerca do trabalho docente 
(SOUZA; POWACZUK, 2012, s.p). 

 

Fica evidente com a apreensão exibida por estes autores que mesmo com as severas 

críticas atribuídas ao modelo de formação 3+1 é este que vem persistindo em diversos cursos 

de licenciatura do país. Entretanto, o foco não pode ser apenas a maneira com que o curso está 

estruturado, mas o modo de trabalhar dos formadores; a preocupação com os aspectos 

relacionados ao ensino não deve ficar somente a cargo dos professores da área de ensino, deve 

ser preocupação também daqueles que lecionam as disciplinas de conteúdo específico. Sabe-

se que esta é uma bandeira já levantada, mas não é redundância desnecessária frisar este 

aspecto.  
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“A evolução do ensino de Ciências no Brasil e dos cursos de professores, similar à de vários 
outros países ibero-americanos, resulta de causas intrínsecas e extrínsecas ao sistema 

educacional”. 
Myriam Krasilchik 

 

1.3- O ensino de Ciências e a formação dos professores de Ciências. 

 
Antes de discutirmos o ensino de Ciências faz-se pertinente entendermos o conceito de 

Ciências. Apesar de a Ciência fazer parte das nossas vidas, ter entrado em cada espaço do dia-

a-dia, influenciando positivamente ou negativamente a sociedade, não há uma definição 

precisa sobre o que de fato vem a ser Ciência. Chalmers (1993, p. 215) afirma “meu próprio 

ponto de vista é de que não existe um conceito universal e atemporal de ciência”. 

Porém, ao longo dos anos a Ciência foi vista como o conhecimento que chega o mais 

perto da verdade, se não, como a possuidora da verdade absoluta; capaz de explicar os 

fenômenos com maior segurança e precisão, devido aos métodos utilizados para produção de 

conhecimentos, sendo ela imparcial. E para além, era tida como um campo que trabalha para 

o progresso da humanidade e o bem - estar do ser humano.  

Mas vivemos em um período em que a neutralidade da Ciência passou a ser 

questionada. Talvez por que os pesquisadores e outros estudiosos passaram a compartilhar a 

opinião de que se levarmos em consideração os problemas socioambientais causados pelo 

progresso da ciência e também tecnológico, torna-se necessário abrir a ciência ao 

conhecimento das pessoas, sendo imprescindível desmistificar a sua imagem essencialista, e 

questionar sua aplicação como atividade inevitável e benfeitora em última instância (VEIGA, 

2002).  

Ou seja, o caráter histórico da Ciência e os interesses dela, passaram a fazer parte das 

discussãoes que gravitam em torno da Ciência. Isso fica claro no discurso de Cunha (2006, 

p.61) ao tratar da questão conhecimento: “(...) tomou-se como um referente que a produção do 

coheciemnto é uma produção humana, e, portanto, afetada pelas condições históricas e 

objetivas das pessoas e das sociedades que produziram esse conhecimento”.  

Na acepção de Delizoicov et al. (2002) Ciência, assim como tecnologia, se constitui 

como uma cultura , assim sendo, é uma  

 

Atividade humana, socio-historicamente determinada, submetida a pressões 
externas e internas, com processos e resultados pouco acessíveis à maioria 
das pessoas escolarizadas, e por isso, passíveis de uso e compreensão 
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acríticos ou ingênuos; ou seja, é um processo de produção que precisa, por 
essa maioria, ser apropriado e entendido (DELIZOICOV et al. 2002, p. 34) 

  

 Alguns autores questionam essa necessária apropriação dos conhecimentos científicos 

por todas as pessoas. Contudo, tendo em consideração a sociedade em que vivemos, é 

indispensável, mesmo que ínfimo, o conhecimento nessa área. E para tanto, necessita-se de 

profissionais que tenham o mínimo de conhecimento para trabalhar com estas questões.  

 Macedo (2004, p. 136) salienta que “em realação ao conceito de Ciência surge nos 

últimos anos uma maior preocupação com a percepção de Ciência como uma das formas de 

saber socialmente valorizadas”.     

Então, do que estamos tratando quando falamos no ensino de Ciências? Como foi se 

instituindo ao longo dos anos? Manteve sempre o mesmo caráter e objetivo?  

 

No Brasil, a institucionalização da Ciência em nível escolar se deu por 
estabelecimento de leis e normas seguidas por ações dos governos através de 
parâmetros, diretrizes curriculares, currículos mínimos, criação de cursos de 
formação de professores específicos para o ensino da ciência em suas 
diversas ramificações ou modalidades (NARDI, 2007, p. 359). 
 

 Em se tratando especificamente da Biologia, ela torna-se “referência, no período 

Vargas, junto à disciplina Biologia Educacional, do professor Almeida Júnior, catedrático da 

Universidade de São Paulo” (BIZZO, 2004, p.149). 

Após o estabelecimento dos decretos (Lei nº 1.089, de 17 de julho de 1874, Lei nº 130, 

de 25 de abril de 1880, entre outras) que institucionalizaram o ensino de Ciências, verificou-

se que as disciplinas foram sendo construídas e com o transcorrer do tempo, alteradas.  

Assim sendo, o ensino de Ciências, nos dias atuais, se constitui em um campo já 

estabelecido no país, estabilização notada pela existência da Abrapec – Associação Brasileira 

de Pesquisa em Ensino de Ciências, da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia- SBenBio, 

além da SBF- Sociedade Brasileira de Física, entre outras instituições de apoio financeiro 

como o CNPq e a CAPES. Entretanto, concordamos com Krasilchik (1987) quando assinala 

que é pertinente rever os caminhos das propostas de mudanças referentes ao ensino de 

Ciências, uma vez que, isso serve para analisar as mudanças ocorridas no currículo escolar 

bem como ao papel atribuído as disciplinas científicas. 

Krasilchik (1987) traça cronologicamente4 as transformações ocorridas no ensino e no 

currículo das Ciências ao longo de algumas décadas, esclarecendo que os processos foram 

                                                                 
4
 Para maiores detalhes consultar o livro: “O professor e o currículo das Ciências” da autora citada.  
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contínuos e não isolados. Sendo assim, faremos uso desse clássico estudo para entendermos 

os caminhos que foi trilhando o Ensino de Ciências brasileiro.  

Durante a década de cinquenta o que ocorreu com o ensino das Ciências era retrato do 

mundo pós II Guerra Mundial, assim, todas as mudanças ocorridas na indústria e no ramo 

tecnológico acabavam por provocar influências no currículo escolar.  Nesse período, o ensino 

ginasial estava preocupado com a formação de futuros universitários. Muitas propostas 

vinham dos movimentos da Escola Nova que propunham substituir os métodos mais 

tradicionais (livresco, memorístico, informações muitas vezes atrasadas) por procedimentos 

que valorizassem a autonomia e a criatividade dos alunos.  Houve nessa fase uma forte 

valorização do aprender fazendo, por conseguinte, um apelo pelas aulas em laboratórios era 

nítido. 

Quando falamos na melhoria do Ensino de Ciências, um nome que não pode ser 

deixado de citar é o de Isaias Raw, um médico e cientista que liderou no início dos anos 

cinquenta o Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura – IBECC (criado pelo 

Decreto Federal no. 9.335, de 13 de junho de 1946), ele e os outros pesquisadores estavam 

preocupados com a atualização dos conteúdos que eram ensinados e também na preparação de 

materiais para uso nas aulas de laboratório (KRASILCHIK, 1987). Assim sendo, criou e 

liderou a fabricação dos famosos kits de Química, Eletricidade e Biologia, que de maneira 

simples, eram caixas repletas de materiais para experiências que podiam ser realizadas em 

casa pelos estudantes. Outra contribuição de Raw à Ciência está relacionada ao seu trabalho 

no Instituto Butantã, ajudando a transformá-lo no maior centro produtor de vacinas do país 

(IZIQUE; MARCOLIN, 2005).  

A respeito do IBECC, Nascimento et al. (2010) discorre: 

Até o início dos anos 1960 havia no Brasil um programa oficial para o 
ensino de Ciências, estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC). Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN n° 4024/61) descentralizou as decisões curriculares que estavam 
sob a responsabilidade do MEC. Nesse período, a mais significativa busca 
por melhorias no ensino de ciências em âmbito nacional foi a iniciativa de 
um grupo de docentes da Universidade de São Paulo, sediados no Instituto 
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), que se dedicou à 
elaboração de materiais didáticos e experimentais para professores e 
cidadãos interessados em assuntos científicos (NASCIMENTO et al., 2010, 
p.228) 
 

Segundo Barra e Lorenz (1984), os materiais (kits) foram preparados com base na 

visão de Ciências como um processo de investigação e não só como um conjunto de 
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conhecimentos organizados. Por motivos políticos Isaias Raw foi cassado e acabou deixando 

o país.  

Ainda nessa época, o Ministério da Educação ofertava cursos de capacitação, que de 

maneira geral, “serviam para dar títulos a professores improvisados” (KRASILCHIK, 1987, p. 

9). É válido frisar que pouco ou quase nada se debatia a respeito da relação entre Ciência e 

Sociedade.   

Na década de sessenta, um período fortemente marcado pela Guerra Fria, o ensino das 

Ciências passa a objetivar que, por meio do método científico, fosse preparado não só o futuro 

cientista, mas também o cidadão. Começava-se dessa forma a se pensar na “democratização 

do ensino destinado ao homem comum” (KRASILCHIK, 1987, p. 9). Nessa fase a 

participação do aluno passou a ser mais valorizada. Foram criados no país seis centros de 

Ciências em diferentes capitais brasileiras. Assim, além das atividades de elaboração de 

material, uma intensificação de ofertas de cursos de atualização e treinamento dos professores 

de Ciências foi verificada. 

As implicações do desenvolvimento cognitivo das crianças por meio do ensino de  

Ciências também foi muito discutido nesse período, sendo a disciplina Iniciação à Ciência 

incluída desde a primeira série do curso ginasial; houve também aumento da carga horária das 

disciplinas Física, Química e Biologia, ampliação amparada com a promulgação da LDB de 

Dezembro de 1961.  

Nessa década- fortemente marcada pelo Regime Militar- o sistema educacional passou 

por uma nova transformação, e o ensino de Ciências passou a ser valorizado, visto como um 

contribuinte à formação da mão de obra qualificada (KRASILCHIK, 1987). Em 1968 

reivindicações por maior número de vagas levou a expansão da rede privada de Ensino 

Superior. Os cursos de formação de Professores de Ciências que ficavam a cargo das 

instituições públicas proliferaram-se. 

No período de 1970 aumentaram as discussões em relação à Educação Ambiental, por 

conta do demasiado desenvolvimento industrial. Assim, o ensino das Ciências também passa 

a se preocupar com esse fator. Nessa época, há o reconhecimento de que a Ciência não é 

neutra, então, as implicações sociais do desenvolvimento científico deveriam ser discutidas 

(KRASILCHIK, 1987; 2004) 

Logo, como podemos perceber, a década de 1970 foi fortemente marcada pela crítica 

ao papel da Ciência. A legislação aprovada no período considerado provocou uma maior 

debilidade na formação de professores por permitir uma formação comum a todos os 

professores e que estes depois se especializassem na área de Química, Física, Biologia ou 
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Matemática, caso desejassem. Por isso, também nessa fase os professores eram muito 

dependentes dos livros-texto. (KRASILCHIK, 2004) 

Na década de 80 os países em desenvolvimento passam por uma recessão econômica e 

um diploma já não era segurança de emprego. As diversas transformações sociais atribuem à 

escola muitas funções, afetando negativamente as condições de trabalho dos professores 

(KRASILCHIK, 1987). No mesmo tempo ocorre um grande incentivo ao desenvolvimento do 

conhecimento científico no Brasil. 

A Década de 80 presenciou 

O nascimento de um fruto da comunidade científica, tributário da 
estruturação da comunidade científica brasileira, no sentido de popularizar a 
ciência produzida no país. A Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) iniciou, em 1982, o projeto Ciência Hoje, no qual uma 
publicação passou a ser editada mensalmente, com atualidades científicas ao 
lado de artigos de cientistas brasileiros relatando suas pesquisas (BIZZO, 
2004 p.153) 

 

 Todavia, segundo o próprio autor, as atualidades e a divulgação científica tiveram 

pouco impacto na Biologia ensinada nas escolas de Ensino Médio  

A conjuntura mundial no período de 1990 é caracterizada pela globalização. Assuntos 

como: a busca da paz, a defesa do meio ambiente e outros exige a formação de cidadão que 

estejam preparados para viver em uma sociedade cuja busca pela igualdade é pauta de ordem. 

A escola demanda professores que estejam preparados para formar cidadãos alfabetizados 

cientificamente, ou seja, pessoas que não desconheçam o papel importante da Ciência e da 

Tecnologia na sociedade contemporânea (KRASILCHIK, 1996). 

E qual é a realidade atual?  Vivemos atualmente na sociedade do conhecimento, onde 

o saber científico é extremamente valorizado. Portanto, ao tratarmos da formação do professor 

de Ciências não podemos desconsiderar essa realidade. Conforme Freitas e Villani (2002) a 

formação dos professores de Ciências, tem sido pensada, normalmente, como uma tentativa 

de produzir um profissional que incorpore, possivelmente, o arcabouço teórico já produzido 

sobre o tema, e esse, vem assinalando que o professor deva estar preparado para congregar as 

mudanças dos sistemas produtivos e que sejam capazes de localizar os desafios mais urgentes 

de uma sociedade “multimídia e globalizada”, em que o rápido desenvolvimento, científico e 

tecnológico é notório. 

 Sabe-se que a “educação científica é crucial para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, bem como para a cidadania, para a integração do cidadão na sociedade 

científica e tecnológica atual” (MOREIRA, 2004, p.7) e essa sem dúvidas é interdependente 

dos professores de ciências.  
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 Ainda segundo Freitas e Villani (2002), questões como a relação professor- 

especialistas deve ser repensada, o professor não pode mais ser visto como mero consumidor 

de receitas elaboradas por outrem, pois isso favorece o processo de desprofissionalização; 

considerando a complexidade da sala de aula, o professor reflexivo ganha espaço. Outros 

aspectos destacados são: favorecimento dos processos metacognitivos, valorização da 

subjetividade, e outros.   

 Tendo em vista tal situação, eis um questionamento que não se silencia: O que de fato 

os professores de Ciências devem fazer ou saber fazer? Quais conhecimentos, 

competências/habilidades é desejável que o professor de Ciências Biológicas venha a adquirir 

ao longo de sua formação? 

 Conforme (GIL-PÉREZ, 1991; Gil-PÉREZ; CARVALHO, 2003;), ainda é percebida 

em muitos professores uma imagem extremamente espontânea do ensino, uma visão de que 

ensinar é algo simples de se fazer, bastando apenas um pouco conhecimento da matéria, algo 

de prática e alguns complementos psicopedagógicos. 

 Assim, os autores, levando em consideração a ideia de aprendizagem como construção 

de conhecimento com características de uma pesquisa científica e a necessidade de 

transformar o pensamento espontâneo do professor, apontam o que deverão saber e saber-

fazer os professores de Ciências. Destarte, asseguram que o professor de Ciências deva 

 
Conhecer a matéria a ser ensinada, conhecer e questionar o pensamento 
docente espontâneo, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e 
aprendizagem de Ciências, fazer críticas fundamentadas no ensino habitual, 
saber preparar atividades , saber dirigir as atividades dos alunos, saber 
avaliar, saber utilizar a pesquisa e  a inovação (CARVALHO; GIL-PEREZ, 
2003, p.19)  

 
Compartilhamos dessa ideia e entendemos que seja na área de Educação como um 

todo, ou mais especificamente na Educação em Ciências - essas especialidades devem estar 

presentes.  

Nesse mesmo caminhar eles compreendem que a falta de conhecimentos científicos 

constitui a principal dificuldade para que os professores se envolvam em atividades 

inovadoras. Destacam que as pesquisas realizadas demonstram que a carência de 

conhecimentos da matéria, é o que “transforma o professor em um transmissor mecânico dos 

conteúdos do livro de texto” (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2003, p.21).  

 Shulman (2001) manifesta proximidade com as ideias dos autores supracitados e 

acredita que se tivesse que organizar os conhecimentos que deveriam saber os professores de 

Ciências, precisaria ser incluído:  
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Conhecimento da matéria dada; conhecimentos pedagógicos gerais, tendo 
em conta especialmente aqueles princípios e estratégias gerais da gestão e 
organização da classe que o âmbito dos assuntos; conhecimento do currículo 
com um especial domínio dos materiais e dos programas que servem como 
ferramentas para o ofício docente. (SHUMAN, 2001, p.175 tradução nossa). 

 

 Além desses aspectos, o autor ainda cita a necessidade de se conhecer os educandos e 

suas características, bem como o contexto educacional (gestão e financiamento das escolares, 

objetivos, cultura e valores educativos, além da filosofia e história da instituição, entre 

outros).  

Portanto, como não poderia ser diferente, o professor de Ciências, aqui estendemos 

mais especificamente ao professor de Ciências Biológicas deve conhecer a disciplina a ser 

ensinada, e isso implica: conhecer a história da ciência, as orientações metodologias 

empregadas na construção do conhecimento, conhecer as interações Ciência/ tecnologia/ 

Sociedade associadas à construção do conhecimento, ter algum conhecimento dos 

desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas para poder transmitir uma visão 

dinâmica, não fechada da ciência, saber selecionar conteúdos adequados e estar preparado 

para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros novos (CARVALHO; GIL-PEREZ, 

2003).  

Apoiando-se em outros trabalhos versam que acerca da necessidade que conhecer a 

matéria, Gil-Pérez (1991) assinala que conhecer a história da ciência é também conhecer os 

problemas que levaram à construção do conhecimento científico, saber como eles chegaram a 

ser articulados em corpos coerentes de saberes, como eles evoluíram; que dificuldades foram 

encontradas ao longo da construção. Afirma que é necessário também conhecer as interações 

ciência /Sociedade.   

 Campanário e Moya (1999) assinalam que o ensino de Ciências foi ao longo do tempo 

mudando, sofrendo influências de diversas teorias de aprendizagem. Estas teorias sempre 

levaram em consideração os seguintes fatores: o que o aluno já sabe; a natureza das 

disciplinas científicas; a organização social do ensino; as características sociais e cognitivas 

dos alunos; as destrezas metacognitivas dos alunos; as relações psicossociais em sala de aula e  

os recursos disponíveis  

 São inquestionáveis as contribuições que as diferentes áreas de conhecimento que se 

preocupam em estudar os processos pelos quais as crianças, jovens e adultos aprendem tem 

dado considerável contribuição para a educação e para o ensino de Ciências. Por conseguinte, 

ao longo da formação, o professor deve ser aproximado dessas teorias. 
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 Voltando a se apropriar dos autores citados acima, eles explicam que em relação às 

formas de ensinar, na tentativa de renovação, destacaram-se ao longo da história algumas 

perspectivas de ensino, a saber:  

 Aprendizagem por descobrimento   

 Ensino de ciências baseada no uso de problemas 

 Mudança de conceitos 

 Aprendizagem por investigação 

 Unidades didáticas 

Não é nossa finalidade fazer uma apresentação detalhada dessas diversas propostas de 

ensino. O que defendemos é que todas estas propostas foram e ainda são relevantes. O 

professor de Ciências não precisa excluir nenhuma delas, mas sim, aplicar/ utilizar estas 

estratégias/ enfoques quando mais conveniente e acima disso, se apropriar dessas 

contribuições de maneira crítica.  

Diante das mudanças impostas pelo modelo de produção capitalista que acarreta a 

produção exacerbada de resíduos inorgânicos, além de impactar as descobertas científicas que 

fazem parte das nossas vidas, tais como: teste de paternidade, reprodução assistida, mudança 

de sexo, transgênicos, terapia gênica e outros, o conhecimento biológico mostra-se em 

demasiado relevante. Assim, o ensino de Biologia na educação básica, precisa cooperar para 

que os educandos procurem enxergar o planeta com um olhar distinto, buscando entender e 

cuidar do mesmo, preservando os ecossistemas, por conseguinte, a sua biodiversidade. Ou 

seja, aprender a cuidar do meio ambiente de maneira geral. Deste modo, a formação dos 

professores de Ciências Biológicas deve ser adequada às exigências sociais, pois são 

responsáveis diretos pela formação do aluno/cidadão mais consciente planetária e 

socialmente. 

 Na contemporaneidade, muitos trabalhos (MORTIMER, 2002; BAZZO, 2002; 

TEIXEIRA, 2003; SOUSA, 2013; LINSINGEN, 2007) vem sinalizando também a 

necessidade de se ensinar Ciências em uma perspectiva CTS, tendo em mente as novas 

exigências da sociedade e os resultados, digamos negativos de um ensino abstrato, 

despreocupado com as demandas sociais. Assim sendo, defende-se uma maior aproximação 

do Ensino de Ciências com as questões sócio científicas. 

De maneira sumária, Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), pode ser entendido 

como um movimento que tem como objetivo aproximar o Ensino de Ciências das implicações 
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tecnológicas para a sociedade (CUNHA, 2006); apresenta uma nova forma de pensar a 

Ciência, como uma construção humana, que possui  interesses e implicações para a sociedade. 

 Pesquisa realizada por Lemgruber (2000) aponta que cresceu o número de trabalhos 

acadêmicos com referenciais teóricos que estão relacionados à abordagem CTS. Entretanto, 

esta perspectiva de ensino não é tão recente. Conforme Santos e Mortimer (2002) desde a 

década de 60, currículos de ensino de ciências com ênfase em CTS vêm sendo desenvolvidos 

no mundo inteiro. O movimento CTS é originado das várias manifestações acadêmica e social 

que discutiam e questionavam a concepção de Ciência como “uma atividade neutra, 

desempenhada apenas por um grupo de especialistas, que trabalhavam desinteressadamente na 

busca de um conhecimento universal, cujas consequências ou usos inadequados não eram de 

sua responsabilidade” (SOUSA, 2013, p.39).  Nas palavras de Terrazan (2005), 

 

A mundialização da economia, o desenvolvimento das tecnologias de 
informação e a sua introdução no cotidiano das pessoas têm contribuído para 
o estabelecimento de novos padrões de produção e de relações sociais. As 
sociedades contemporâneas estão passando por significativas transformações 
do ponto de vista cultural, social, econômico e político que, 
consequentemente, provocam mudanças em seus sistemas educacionais. 
(TERRAZAN, 2005, p. 168) 

 
 Uma dessas mudanças, sugerimos, poderia ser realizar de fato essa aproximação entre 

o ensino e os problemas sociais e ambientais. Abandonar um ensino descomprometido, 

desligado da realidade da sociedade e comprometer-se com a educação cientifica-politizada 

dos jovens, seria um começo promissor, e é esta a proposta da perspectiva CTS, que já vem 

sendo defendida em muitos currículos de formação de professores.  

 Outro aspecto que vem sendo atualmente muito discutido é o uso das novas 

tecnologias para o ensino de Ciências, as chamadas TIC. 

 Teixeira (2003) afirma que formar educadores para atuar no ensino de Ciências é um 

amplo desafio frente às demandas do mundo globalizado. Expõe que o desenvolvimento 

científico e tecnológico caminha “a velocidade da luz”, e que em contrapartida os passos da 

educação são muito tímidos, ou seja, não segue esses largos passos do desenvolvimento 

tecnológico; persistindo em sala de aula as práticas pedagógicas tradicionais e 

descontextualizadas. 

 Dado o exposto, podemos afirmar que o ensino de Ciências não é estanque, sofreu e 

vem sofrendo modificações ao longo do tempo. As descobertas realizadas (seja no âmbito 

exclusivamente científico, ou àqueles relacionados mais com a educação), impõem novas 
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maneiras de pensar a ciência e por consequência o ensino; fazendo-nos defender a desafiadora 

necessidade de renovar o ensino de Ciências.  

 Outro ponto de considerável importância para o ensino das Ciências é o estudo da 

História da Ciência, haja vista, que é consenso entre muitos pesquisadores a necessidade de se 

conhecer o contexto em que os conhecimentos foram produzidos, pois assim, os professores 

trabalharão dessa maneira com seus alunos na escola básica. Cunha sabiamente discorre,  

Os estudantes precisam aprender o teorema de Pitágoras, as leis de Newton e 
de Mendel, a teoria de Darwin, as ideias de Voltaire e tantas outras 
formulações científicas. Ouvem referências que vão desde a retratação de 
Galileu até o impacto das ideias de Freud, Marx ou Mead, passando pela 
teoria quântica de Born, Heisenberg e Einstein. Entretanto o que lhes é 
proposto são os resultados sintetizados desses conhecimentos ou, não raras 
vezes, a repetição memorizada de fórmulas e datas que decorrem dos 
processos científicos que os produziram (CUNHA, 2006, p. 62). 

 
 Esta questão é de fato relevante, pois nos ajuda a ter uma visão mais politizada da 

Ciência; e se o papel da escola é formar cidadãos críticos, capazes de refletir, certamente o 

professor e consequentemente os alunos teriam maiores ganhos se os pontos sócios históricos 

da construção do conhecimento fossem discutidos. 

 Ainda citando Cunha (2006) a história da Ciência favorece o desenvolvimento de um 

o espirito mais questionador, auxiliando na ampliação da visão de complexidade tão 

necessária a sua formação. A autora assinala ainda que os professores podem até esquecer leis 

e fórmulas, contudo, seguramente passariam a compreender os modos de produção de 

conhecimento e o caráter provisório deste. Essa condição os ajudaria a viver suas próprias 

tensões na procura do conhecimento, assim sendo, ajudaria o professor a não mais reproduzir 

o que já foi dito e assimilar criticamente o conteúdo.   

 Slongo (2006) mostra sintonia com o pensamento de Cunha. De acordo a autora, 

pesquisas realizadas recentemente têm apontado que a utilização da história da Ciência traz 

benefícios, enfatiza que se faz necessária a incorporação de aspectos históricos nos ensino das 

disciplinas científicas. Em seu trabalho “Contribuições da história da Ciência para a formação 

inicial dos professores de Biologia” ela constatou que a “articulação da história da Ciência ao 

ensino aumenta o interesse e o compromisso dos alunos, levando-os a uma melhor 

compreensão das teorias científicas, combatendo o dogmatismo e incentivando a análise 

crítica”. 

 Nesse mesmo sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais versa:  

Não é possível tratar, no Ensino Médio, de todo o conhecimento biológico 
ou de todo o conhecimento tecnológico a ele associado. Mais importante é 
tratar esses conhecimentos de forma contextualizada, revelando como e por 
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que foram produzidos, em que época, apresentando a história da Biologia 
como um movimento não linear e frequentemente contraditório (BRASIL, 
1998, p.19). 

  

 Desse modo, inferimos que um olhar especial para História da Ciência acarretaria 

ganhos relevantes no que concerne a formar professores menos tradicionais. Tendo em vista 

que, se o professor entende que o conhecimento é um constructo, ensinará talvez nessa 

perspectiva, ajudando a formar estudantes também com o mesmo pensamento.  

 

 

1.4- A formação do professor e do professor de Ciências Biológicas nos documentos e 

referenciais oficiais.  

 

Como se sabe, o ensino de Ciências ao longo do tempo foi e ainda é conduzido por leis 

e por outros referenciais que visam nortear o trabalho dos professores. E entre essas, se 

destacam: As Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais que 

têm por objetivo guiar o ensino de Ciências, servindo de apoio aos professores, além dos 

referenciais para a formação de professores.  

 

 

1.4.1: As Diretrizes Curriculares para o curso de Ciências Biológicas  

 

O documento supracitado é de grande relevância para o Ensino de Biologia, pois 

servem de guia que orientam as politicas públicas educacionais. Nesse, estão reunidos 

princípios, fundamentos e procedimentos, definidos pelo Conselho Nacional de Educação, 

para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas 

curriculares das unidades escolares públicas e particulares que oferecem o Ensino Médio.  

 A Biologia é a Ciência que estuda os seres vivos (micro e macroscópicos) - as relações 

estabelecidas entre eles e o meio ambiente; preocupando-se também com os processos e 

mecanismos que regulam a vida, tendo como eixo principal os estudos evolutivos (BRASIL, 

2011). Atenta-se também em  

Proporcionar ao estudante a ampliação de conhecimentos sobre os ambientes 
e seus problemas, sobre os seres vivos, entre eles os seres humanos, e as 
condições para a vida. Busca-se uma melhor compreensão do fenômeno 
único da vida na Terra e a abordagem de estudos dos ciclos naturais e o 
manejo ambiental. (BRASIL, 1998, p. 67) 
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Assim sendo, preconiza-se que os profissionais formados nesta área compreendam os 

aspectos que estão relacionados à natureza; não se olvidando das relações estabelecidas com e 

pelos seres humanos. Sob essa perspectiva, “os conhecimentos biológicos não se dissociam 

dos sociais, políticos, econômicos e culturais” (BRASIL, 2011).  

Esse documento chama a atenção para as aptidões que um profissional dessa área deva 

ter. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) indica que as competências e habilidades dos 

biólogos devem ser: 

Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e 
ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 
participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade; Portar-se como 
educador consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 
perspectiva socioambiental; Comprometer-se com o desenvolvimento 
profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e 
disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções 
sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional; Entender o 
processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas 
referente a conceitos/princípios/teorias (BRASIL, 2011, s.p). 
 

 É válido ressaltar que as competências não se restringem somente às que foram citadas 

acima.  Destacando-se também os assuntos concernentes ao papel do biólogo diante das 

questões de gênero, discriminação racial e social, além do comprometimento desse 

profissional em divulgar as pesquisas científicas e utilizar os conhecimentos das Ciências 

Biológicas para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais 

está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente5.  

 Em se tratando dos conteúdos curriculares, esses, estão divididos em conteúdos 

básicos e conteúdos específicos. “Os conteúdos básicos deverão englobar conhecimentos 

biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo 

integrador” (BRASIL, 2011, s.p).  

 Aqui trataremos mais especificamente dos conhecimentos da licenciatura, que  

Deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das Ciências Biológicas, 
conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino 
fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas especificidades, 
deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos 
dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de 
Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio 
(BRASIL, 2001, s.p). 

 

                                                                 
5 O texto completo das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas pode ser encontrado em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/130101Biologicas.pdf.  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/130101Biologicas.pdf
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Além das competências e conteúdos, as diretrizes destacam a importância da 

construção de um trabalho monográfico e do estágio, assinalando que o estágio curricular 

deve ser atividade obrigatória e supervisionada que contabilize horas e créditos. O documento 

ainda preza a necessidade de o aluno participar de outras atividades complementares. 

Gostaríamos de abrir um parêntese nas questões concernentes às Atividades 

Complementares. Essas são de grande relevância para a formação dos profissionais do ensino, 

pois permite que o futuro profissional se aproxime/ viva mais substancialmente os pilares da 

Educação Superior (ES) que são ensino, pesquisa e extensão. É uma maneira de suscitar no 

educando a vontade dele próprio buscar seu desenvolvimento profissional e igualmente  

promover o desenvolvimento da sociedade.  

 

1.4.2: Os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN 

 

De maneira sumária, os PCN são um referencial para a educação no ensino 

fundamental e médio. Trata-se de um guia que tem como objetivo auxiliar os professores na 

elaboração de suas aulas, não é imposição, mas um documento sugestivo (aberto e flexível), 

podendo ser adaptados à realidade de cada região.  

Os objetivos gerais das Ciências Naturais para o ensino é que “o aluno desenvolva 

competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como 

cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica” (BRASIL, 1996). 

Destarte, o documento versa a respeito de o porquê ensinar ciências na educação fundamental 

e também no ensino médio, destacando que, 

Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do 
conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no 
dia-a-dia, não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à 
margem do saber científico. Mostrar a Ciência como um conhecimento que 
colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para 
reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta 
que se propõe para o ensino (BRASIL, 1996, p.21).  

 
Ainda defende que se apropriar dos conceitos das Ciências de seus procedimentos 

pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, aumentando as respostas 

relacionadas aos fenômenos da natureza. Afirma que, desse modo, as formas de intervir na  

natureza seriam mais críticas, atentando-se para uma maior reflexão acerca das questões éticas 

implícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia. Destarte, o “ensino de Ciências 

Naturais pode contribuir para uma reconstrução da relação homem-natureza em outros 

termos” (p. 22).  
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Em se tratando especificamente dos PCN para o ensino médio destaca a necessidade 

de se trabalhar inter e transdiciplinarmente  

Assim, a consciência desse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar, numa 
visão sistêmica, cancelar o caráter necessariamente disciplinar do 
conhecimento científico, mas completando-o, estimula a percepção da inter-
relação entre os fenômenos, essencial para boa parte das tecnologias, para a 
compreensão da problemática ambiental e para o desenvolvimento de uma 
visão articulada do ser humano em seu meio natural, como construtor e 
transformador deste meio. (BRASIL, 1996, p.9) 

 
 Sobre a interdisciplinaridade considera ainda que a compreensão dos fenômenos 

naturais articulados entre si e com a tecnologia confere à área de Ciências Naturais essa 

perspectiva, pois abrangem conhecimentos biológicos, físicos, químicos, sociais, culturais e 

tecnológicos. 

 Por conseguintes, podemos afirmar que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

defendem que o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo 

as suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do 

Universo. Com inegável importância para a formação da cidadania, caracterizando o 

conhecimento científico e tecnológico como atividades humanas, de caráter histórico e, 

portanto, não neutras. Sobre essa temática ainda reitera,  

O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que as 
diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as 
transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. 
É espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e daquelas 
oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor e avaliar diferentes 
explicações favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, 
questionadora e investigativa, de não aceitação a priori de ideias e 
informações. Possibilita a percepção dos limites de cada modelo explicativo, 
inclusive dos modelos científicos colaborando para a construção da 
autonomia de pensamento e ação (BRASIL, 1996, p.22). 

 
 O documento apresenta uma proposta de tratamento de conteúdos por eixos, que na 

verdade são blocos de conteúdos que integram diferentes áreas do conhecimento, que são 

desenvolvidos ao mesmo tempo em que consideram outras temáticas comuns a todas as 

disciplinas; desse modo, aconselham a necessidade de incorporar no currículo os temas 

transversais. Entende que os conteúdos curriculares tradicionais formam o eixo longitudinal 

do sistema educacional, e em torno dessas áreas de conhecimento, devem circular ou repassar, 

transversalmente, temas vinculados ao cotidiano da sociedade. Defende que 

A opção por organizar o currículo segundo temas facilita o tratamento 
interdisciplinar das Ciências Naturais. É também mais flexível para se 
adequar ao interesse e às características do aluno, pois é menos rigorosa que 
a estrutura das disciplinas. Os temas podem ser escolhidos considerando-se a 
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realidade da comunidade escolar, ou seja, do contexto social e da vivência 
cultural de alunos e professores (BRASIL, 1996, p.34). 

 

  

 Fadigas e Sepúlveda (2011, s.p) concordam com este pensamento. Eis os seus 

argumentos:  

Como parte integrante de nossa cultura e do corpo de saberes que permeia o 
cotidiano de nossa sociedade, os conhecimentos científicos figuram entre 
aqueles que devem ser transmitidos às gerações futuras através da educação. 
Esta necessidade não só tem sido defendida por educadores em ciências 
como também é hoje assegurada em nosso país por dispositivos legais 

 

Para Delizoicov et.al (2002,p.68) parece muito claro que  

Uma das funções do ensino de Ciências nas escolas fundamental e média é 
aquela que permita ao aluno se apropriar da estrutura do conhecimento 
científico e de seu potencial explicativo e transformador, de modo que 
garanta uma visão abrangente, quer do processo, quer daqueles produtos – a 
conceituação envolvida nos modelos e teorias – que mais significativamente 
se mostrem relevantes e pertinentes para uma inclusão curricular. 

  

  Dado o exposto, reafirmamos a necessidade de formar profissionais competentes que 

possam contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de se apropriar da estrutura 

do conhecimento científico e de seu potencial explicativo e transformador. 

 

1.4.3- Referenciais para a Formação de Professores (RFP). 

 

 Entre os documentos oficiais que rezam sobre a formação de professores estão os RFP. 

Nele são estabelecidos vários princípios e objetivos e metas para a formação de professores, 

não necessariamente de Ciências Biológicas, contudo, discorre sobre características que são 

inerentes a todos os professores. Explicita que dentre os vários pressupostos necessários para 

a formação do professor destaca-se a autonomia, afirmando que o professor deve estar em 

desenvolvimento profissional permanente. Aponta também a pesquisa como elemento 

essencial na formação profissional do professor.  

 Trata ainda dos elementos necessários para conquistar a tão pretendida qualidade da 

educação 

Tudo parece indicar, portanto, que uma boa formação profissional, aliada a 
um contexto institucional que favoreça o espirito de equipe, o trabalho em 
colaboração, a construção coletiva, o exercício responsável de autonomia 
profissional e adequadas condições de trabalho são ingredientes sem os quais 
sem os quais não se alcançará a qualidade pretendida na educação (BRASIL, 
2002, p. 27).  
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 Entendemos que ao discorrer a respeito da autonomia profissional o documento chama 

atenção para a verdadeira profissionalização do professor, indicando que devemos como 

educadores interferir mais claramente nos caminhos da nossa profissão e consequentemente 

da educação.  

 Ao discorrer sobre o perfil profissional dos professores assinala que ao longo de muito 

tempo o professor e sua função estiveram atrelados às virtudes, tais como, bondade, sacrifício, 

abnegação; mas diagnostica que o discurso educacional vem mudando e que atualmente fala-

se de autonomia e profissionalização.  

 O documento versa a respeito de muitos aspectos da formação de professores. 

Destacando sucessivamente o caráter da profissionalização. Assim, trata do papel profissional 

dos professores, dissertando sobre a situação da formação do professor na atualidade, das 

dimensões da atuação docente, assinalando também as competências, além de relatar os 

objetivos gerais da formação de professores. 

No que tange a atuação profissional, afirma que esta deve ser objeto de reflexão. 

Pela sua natureza de atuação o professor promove a articulação entre os 
objetivos educativos, as circunstâncias contextuais e as possibilidades de 
aprendizagem dos seus alunos, é quando investiga, refletem, seleciona, 
planeja, organiza, integra, avalia, articula experiências, recria e cria formas 
de intervenção didática junto aos seus alunos, para que eles avancem em 
suas aprendizagens, que ele produz conhecimento pedagógico (BRASIL, 
2002, p.108) 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

CAPÍTULO 2: O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

 

 Ao lado do estudo sobre a formação do professor, muito se discute sobre o que se 

constitui o desenvolvimento profissional (SELLES, 2002).  Para a maioria dos autores, a 

formação do professor não se inicia nos cursos de licenciatura oferecidos em institutos e/ou 

nas universidades, mas sim, nos seus anos ainda como alunos e perpassa toda a vida do 

profissional. Por isso, é aparentemente consensual a ideia de que seja mais pertinente tratar as 

várias etapas da formação do professor como fases do desenvolvimento profissional.  

É pertinente lembrar o que significa o termo profissão. De acordo Ximenes (2000, 

p.759,) profissão “é atividade especializada que exige formação”. Outras definições para o 

termo encontradas na literatura estão em consonância com a ideia acima ao apresentá-lo como 

uma ocupação ou mesmo uma atividade especializada que pressupõe a necessidade de 

preparação para ser exercida. 

  Imbernón (2009, p.13) por sua vez, argumenta que “para ser um profissional é 

preciso ter autonomia”, que de maneira sumária pode ser entendida como a capacidade de se 

governar e/ou de reger-se por leis próprias, então na profissão docente podemos entender que 

isso denota tomar decisões sobre os problemas profissionais da sua prática.   

 Nesse aspecto, Perrenoud (2002, p.11) salienta que  

Mesmo nas atividades profissionais menos qualificadas, um mínimo de 
autonomia no trabalho é fundamental para o funcionamento da produção; a 
autonomia permite que se enfrentem os limites do trabalho prescrito para 
tornar a tarefa suportável e para realizá-la da melhor maneira possível 
quando as prescrições são falhas ou incompatíveis com o tempo, com os 
materiais ou com as condições de trabalho.     

  

 Todavia, ampliar ou mesmo desenvolver essa autonomia docente não é tarefa tão fácil, 

especialmente se levarmos em consideração os modelos de formação que perduraram durante 

tanto tempo- o modelo tradicional, o da racionalidade técnica e o da racionalidade prática. 

 Entendemos que é preciso proporcionar aos docentes oportunidades de desenvolver-se 

profissionalmente, intervindo de alguma maneira em suas reais condições de trabalho. 

Segundo Nóvoa (1992, p. 17) “o processo identitário passa também pela capacidade de 

exercermos com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso 

trabalho”. 

  Faz-se pertinente sublinhar o nosso entendimento do que vem a ser um profissional. 

Para tanto, tomamos emprestadas as palavras de Schön: 

Ser um profissional, portanto, implica dominar uma série de capacidades e 
habilidades especializadas que nos fazem ser competentes em um 
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determinado trabalho, além de nos ligar a um grupo profissional organizado 
e sujeito a controle (SCHON 1992, 1998 apud IMBÉRNON, 2009).  
   

 Já desenvolvimento profissional  

Reporta-se à evolução dos professores ao longo da sua carreira, na procura 
de determinado perfil cada vez mais adequado a um melhor desempenho da 
função (...) assim, o desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira 
pressupõe a amplificação de capacidades, a evolução e atualização 
profissional e a realização pessoal e profissional, tendo como meta a 
profissionalidade e a perfeição profissional (MEIRINHOS, 2006, p.31). 

 

  Para o autor esse “conceito” ajuda a reduzir a justaposição que muitas vezes acontece 

entre a formação inicial e a formação continuada.  

 Sendo assim, não podemos confundir Desenvolvimento Profissional com Formação 

continuada. Conforme salienta Day (2001), o desenvolvimento profissional docente não 

exclui a formação contínua, na forma de cursos, mas situa-se num contexto de aprendizagem 

mais vasta. “Apesar de não serem equivalentes, não pode haver desenvolvimento profissional, 

sem formação permanente; a formação é inerente ao desenvolvimento profissional” 

(MERINHOS, 2006, p.33). 

 De acordo com Herdeiro e Silva (2002) o desenvolvimento profissional está 

estruturado nos conhecimentos sobre o ensino e competências pedagógicas, além das atitudes 

do professor. Assim o docente não só mobilizará os conhecimentos específicos das disciplinas 

que ensina, mas um arcabouço de competências, o que ajudará a construir o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

A literatura sobre o desenvolvimento profissional de professores tem afirmado que é 

praticamente indispensável ao professor assumir o papel de pesquisador de sua própria 

prática.  E conforme Camargo e Nardi, 

Estes estudos têm como objetivo repensar os modelos de formação de 
profissionais tradicionalmente predominantes em muitas universidades – o 
da racionalidade técnica- no qual o ensino é considerado uma ciência 
aplicada, em que o professor exerce o papel de um técnico, bastando para 
isso dominar as normas de aplicação do conhecimento científico produzidos 
por outro (CAMARGO; NARDI, 2004, p. 213) 

 

  Ainda que “haja muitos aspectos (eficiência, gestão, técnicas de apresentação recolha 

de dados e análise de técnicas) da perspectiva tecnicista que são úteis ao desenvolvimento 

profissional, essa perspectiva de formação deixou muitíssimo a desejar. (GOODSON, 1992, 

p. 87)”. 

 Para Ponte (1998) no desenvolvimento profissional verifica-se uma grande valorização 

da combinação de processos formais e informais. Nesse processo o professor deixa de ser 
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objeto e passa à condição de sujeito da formação; busca-se promover a individualidade de 

cada professor e não a normatização.  

 Ainda de acordo Ponte (1998), erroneamente parece existir uma separação entre a 

formação e o desenvolvimento profissional. Entretanto, o autor afirma que não há qualquer 

antagonismo entre essas. Como bem coloca, “o professor que se quer desenvolver plenamente 

tem toda a vantagem em tirar partido das oportunidades de formação que correspondam às 

suas necessidades e objetivos” (PONTE, 1998, p. 2), ou seja, a formação pode e deve ser 

pensada de modo a favorecer o desenvolvimento profissional do professor.  

 O que o referido autor ressalta é que o “processo de formação do professor (tanto 

inicial como contínua) é, sobretudo, um processo de desenvolvimento profissional” (PONTE, 

1998, p.7). Portanto, percebe-se que “a dimensão profissional tem vindo a assumir uma 

relevância cada vez maior nos sistemas de educação e formação, onde a formação de 

professores é, cada vez mais, vista como um processo único e contínuo de desenvolvimento 

profissional” (MEIRINHOS 2006, p.30).  

  Conforme Garcia (1999) existe diferentes modelos de desenvolvimento profissional de 

professores. Assinalando que supostamente a classificação mais simples de modelos de 

desenvolvimento profissional seja a que assume basicamente a existência de dois tipos de 

atividades: na primeira o objetivo está centrado na necessidade de os professores construírem 

suas competências/ conhecimentos a partir das atividades desenvolvidas pelos especialistas, e 

a segunda “cujo objetivo excede o domínio de conhecimentos e competências pelos 

professores e afirma a necessidade de uma verdadeira implicação dos docentes no 

planejamento e desenvolvimento do processo de formação” (GARCIA, 1999, p. 146). 

 Ele ainda infere que o desenvolvimento profissional pode-se resumir a um amplo 

âmbito de dimensões: desenvolvimento pedagógico (aperfeiçoamento do ensino do professor 

através de atividades centradas em determinadas áreas do currículo, ou em competências 

instrucionais ou de gestão da classe); compreensão e conhecimento de si mesmo (pretende 

conseguir que o professor tenha uma imagem equilibrada e de auto realização de si próprio); 

desenvolvimento cognitivo (refere-se a aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamentos de 

estratégias de processamento de informação por parte dos professores) e desenvolvimento 

teórico (baseado na reflexão do professor sobre a sua própria prática docente).  

 O que é necessário para que o professor desenvolva-se profissionalmente?  Meirinhos 

(2006) assinala que para que este desenvolvimento aconteça  os professores necessitam 

alcançar a  autonomia necessária para poder decidir e controlar, de forma responsável, os seus 

processos de aprendizagem. Baseando-se não apenas na aprendizagem individual, mas 
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também na relação do professor com o contexto de trabalho incluindo, portanto, seu 

relacionamento com os demais colegas de profissão.  

 A autonomia, “no contexto da prática de ensino, deve ser entendida como um processo 

de construção permanente no qual devem conjugar-se, equilibrar e fazer sentido muitos 

elementos” (CONTRERAS, 2012, p. 210). Para o autor ela pode ser descrita, mas não seria 

possível reduzi-la a um conceito autoexplicativo, assinalando que existem diferentes 

concepções de autonomia profissional que estão ligadas a distintos modelos de professores. 

Para ele o profissional reflexivo entende a autonomia como “responsabilidade moral, 

individual, considerando os diferentes tipos de vista. Equilíbrio entre a independência de juízo 

e a responsabilidade social. Capacidade para resolver criativamente as situações-problema 

para realização prática das pretensões educativas” (p.211). 

 Dado o exposto constatamos que o desenvolvimento profissional docente é um 

processo contínuo. E que seria um pensamento extremamente ingênuo demarcarmos o 

momento em que ele é iniciado, levando em consideração como a história da formação do 

professor, se deu no nosso país - ofertada com o professorado já em serviço. Portanto, nas 

diversas etapas da vida profissional, o professor tem a capacidade de continuar a desenvolver-

se. Vale ressaltar que o desenvolvimento profissional do professor não ocorre no vazio, mas 

inserido num contexto mais vasto de desenvolvimento organizacional e curricular (DILLON 

PETERSON, 1981 apud GARCIA, 1999, p.139).    

 Para Day (2001) o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico não 

podem estar dissociados das necessidades profissionais e pessoais dos professores, devendo o 

desenvolvimento profissional considerar todos estes aspectos.  

 

2.1- Professor Reflexivo e Professor Pesquisador: Alguns modelos de formação de 

professores. 

  

 Quanto aos modelos de formação docente, buscamos para análise e discussão, 

subsídios nos estudos de autores que versam a respeito do paradigma do professor reflexivo e 

do professor pesquisador, por acreditarmos no potencial que estes modelos apresentam, na 

perspectiva de ajudar o professor a desenvolver-se profissionalmente. Destacando os trabalhos 

de Schon (2002), Alarcão (1996; 2011), Contreras (2012); Perrenoud (2002); Diniz-Pereira e 

Zeichner (1993; 2011); Pimenta e Guedin (2002), André (2001), Ludke (2001), entre outros. 
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2.1.1- O Professor Reflexivo 

 

 Ao empregarmos o termo reflexão na prática docente, não permanecemos tratando 

daquela reflexão que é algo inerente ao ser humano, que é feita de qualquer maneira, sem 

embasamento ou que não leve a mudança. Portanto, não é da reflexão trivial que por natureza 

realizamos que iremos discutir. Falaremos de reflexão enquanto processo que pode favorecer 

a formação do professor, ou seja, de se aprender a refletir a respeito dos aspectos relevantes 

da sua atividade docente prática (PIMENTA; GHEDIN, 2002). Destarte, podemos entender 

um profissional reflexivo como aquele que além de ministrar a sua disciplina, permite-se 

avaliar criticamente sua própria prática, pesquisando-a e possivelmente transformando-a. 

 Conforme Contreras, o que o modelo de racionalidade técnica como compreensão da 

atuação profissional demonstra é sua insuficiência para “resolver e tratar tudo o que é 

imprevisível, tudo o que não pode ser interpretado como um processo de decisão e atuação 

regulado segundo um sistema de raciocínio infalível, a partir de um conjunto de premissas” 

(CONTRERAS, 2012 p. 117). Dito de outra forma, deixa à margem as questões provenientes 

da prática, aquilo que emerge inesperadamente, assim sendo, faz-se imprescindível resgatar a 

“base reflexiva da atuação profissional” dos professores. Segundo o autor citado acima, negar 

a reflexão, é ser positivista6.  

 Zeichner corrobora com esse pensamento ao assinalar que a reflexão é um 

“movimento internacional, que se desenvolveu no ensino e na formação de professores (...), 

que pode ser considerado uma reação contra o fato de os professores serem vistos como 

técnicos que se limitam a cumprir o que outros lhes ditam de fora da sala de aula” Zeichner 

(1993, p. 16). A autora ainda defende que professor deva estar engajado na investigação a 

respeito de sua formação, sugere ainda que é necessário reconhecer a riqueza da experiência 

que está presente no exercício dos bons professores. E acrescentamos, é também um buscar 

constante pelos professores de sua autonomia, sem, no entanto, “negar” o papel das teorias já 

construídas.  

 Assim, esse movimento teórico ou paradigma, pode ser considerado uma oposição a 

essa racionalidade, que por natureza coloca o professor como um mero aplicador de “receitas” 

produzidas por outrem.  

                                                                 
6
 O positivismo pode ser entendido como uma concepção de Ciência “que supõe uma produção de conhecimento 

linear, cumulativa, obtida através de um método científico, com o qual se descobre a realidade dos fenômenos a 

partir única e exclusivamente deles próprios” (DELIZOICOV, p.183). Admite apenas o que é real, 

inquestionável, aquilo que se baseia na experiência. 
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  Aqui daremos a reflexão crítica da prática, um valor especial. Estaremos apoiadas à 

concepção de professor reflexivo definida como  

 

Movimento teórico de compreensão do trabalho docente. Valorizando a 
experiência e a reflexão na experiência, uma formação profissional baseada 
na epistemologia da prática, ou seja, valorização da prática profissional 
como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise 
e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, 
presente nas soluções que os profissionais encontram em ato (PIMENTA; 
GUEDIN 2002, p.18) 

 

 Na concepção de Alarcão (2011) a noção do professor reflexivo  

baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que 
caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de 
ideias e práticas que lhes são exteriores. É central nessa conceptualização, a 
noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, 
tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, 
situada e reativa (ALARCÃO, 2011, p.44).  

 
 A ideia do professor como reflexivo não é tão recente. Surge com John Dewey no 

início do século XX, sendo difundido por Donald Schön em meados dos anos 80, junto às 

novas exigências educacionais ante as transformações sociais e globais (seja no trabalho, na 

família, na escola, e outras instituições). De maneira abrangente, essa proposta foi esboçada 

em dois livros: O Profissional Reflexivo (The Reflective Practitioner), de 1983 e Formação de 

Profissionais Reflexivos (Educating the Reflective Practitioner), de 1987.  

  De acordo Contreras  

 

A ideia de Schön sobre o profissional reflexivo trata justamente de dar conta 
da forma pela qual os profissionais enfrentam aquelas situações que não se 
desenvolvem por meio de repertórios teóricos técnicos; aquelas atividades 
que, como o ensino, se caracterizam por atuar sobre situações que são 
incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos de valor. Para isso, 
Schön parte da forma com que habitualmente se realizam as atividades 
espontâneas da vida diária, distinguindo entre “conhecimento na ação” e 
“reflexão na ação” (CONTRERAS, 2012, p. 118-119).  

 
 Para Zeichner, “uma maneira de pensar a prática reflexiva é encará-la como a vinda à 

superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e discussão. Expondo e 

examinando as suas teorias práticas, para si próprio e para os seus colegas, o professor tem 

mais hipóteses de se aperceber das suas falhas” (ZEICHNER,1993, p.19). 
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 Conforme Siqueira (2009), a prática reflexiva consiste no exame contínuo que o 

profissional faz da própria prática, valendo-se do conhecimento que possui sobre ela. Envolve 

a “substituição” do conhecimento pedagógico por interrogações sobre ele.  

 Garcia (1992) apud Longuini e Nardi (2004) salienta que a reflexão é uma 

característica importante ao ensino, pois,  

É uma profissão em que a própria prática conduz necessariamente a criação 
de um conhecimento específico  ligado à ação, que só pode ser adquirido 
através do contato com a prática, pois trata de um conhecimento tácito, 
pessoal e não sistemático (GARCIA, 1992, p.60)  
 

 O professor reflexivo tem sua formação não por acúmulo, mas por assimilação 

reflexiva crítica sobre as práticas e de reconstrução constante de uma identidade pessoal e 

profissional (OLIVEIRA, 2008). Para a autora citada, a construção de professores críticos e 

reflexivos, intelectuais e capacitados para o trabalho escolar, é situação imprescindível para a 

transformação da escola. Conforme essas ideias, favorecer, estudar e ou proporcionar 

condições para este desenvolvimento, habilitando professores para enfrentar estes desafios é 

papel dos centros de formação.  

 O ensino reflexivo é constituído de dois níveis fundamentais: a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a prática, incluindo a reflexão sobre a reflexão-na-ação.  

 Sobre reflexão-na-ação, entende-se que o professor é capaz de identificar e 

diagnosticar problemas que nelas ocorrem, ao se colocar propositalmente a intervir situações 

diversas utilizando metodologias apropriadas, convertendo-se em investigadores da sua 

própria prática (GARCIA, 1999), ou seja, o docente precisa “se perguntar o que está 

acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a 

melhor tática, que desvios e precauções temos que tomar, que riscos corremos” 

(PERRENOUD, 2002, p. 31).  

 Contreras (2012) chama atenção ao fato do profissional está a todo tempo 

confrontando-se com situações que se repetem, possibilitando o desenvolvimento de 

procedimentos que ajuda na tomada de decisões, levando a prática a um estado de 

estabilidade. Contudo, distingue o autor, em algum momento haverá conflitos/situações 

inesperadas e o profissional terá a necessidade de entender e solucionar os novos casos; 

aquele conhecimento acumulado não é o bastante, requerendo do professor “a capacidade de 

criar novas perspectivas, de entender os problemas de novas maneiras não previstas em seu 

conhecimento anterior” (CONTRERAS, 2012, p.120).   

 Schön afirma que a reflexão-na-ação “envolve necessariamente experimentação” 

(SCHON, 2002, p.63) para de alguma forma mudar as circunstâncias, devendo levar em 
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consideração as resistências. E segundo ele “é um processo que podemos desenvolver sem 

que precisemos dizer o que estamos fazendo” (SCHON, 2002, p.35).  

 
Podemos refletir no meio da ação sem interrompê-la. Em um presente 
da ação, um período de tempo variável com o contexto, durante o qual 

ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar 
serve para dar forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o 

fazemos. Eu diria em casos como estes, que refletimos- na- ação 
(SCHON, 2002, p.32) 
 

 Nem sempre pensamos em nossas ações antes de realizarmos, aprendemos/ criamos 

soluções no momento em que estamos fazendo. Mas, nunca é demais salientar que não 

seremos capazes de nos questionarmos, se não tivermos o conhecimento, é “o conhecimento 

que permite agir” e estas indagações só acontecerão se houver um pensamento crítico sobre 

sua atuação. Garcia (1999) aponta como características necessárias para a reflexão na ação: 

Introspecção, exame, indagação e espontaneidade. 

 Conforme Contreras (2012, p.121)  

 

A reflexão na ação profissional não é necessariamente algo pontual e rápido. 
Estaria mais precisamente, em relação com os limites de tempo que a própria 
prática impõe. Assim, os professores podem se encontrar em processos 
imediatos de reflexão na ação no caso de terem de responder a uma alteração 
imprevista no ritmo da classe; mas estes processos podem ser mais 
prolongados, podendo durar inclusive todo o tempo do curso, quando, por 
exemplo, quiserem melhorar a integração de um dos seus alunos no grupo ou 
quando encontrarem dificuldades em relação aos efeitos que uma 
determinada estratégia metodológica ocasiona.  

  

 Nesse mesma direção (SCHON, 2002, p.70) pondera que a “prática assemelha-se à 

pesquisa. Meios e fins são concebidos de forma interdependente em seu problema. E sua 

investigação é uma transação com a situação, na qual conhecer e fazer são inseparáveis”. De 

tão rica, a “reflexão na ação” pode servir até como geradora de conhecimento sistematizado – 

uma narrativa em linguagem articulada que, refletindo a ação passada, possa se projetar no 

futuro como novas práticas. A esse movimento, que possa vir a acontecer após a aula 

do professor reflexivo Schön chama de reflexão sobre a reflexão na ação (SANTOS, 2008), que 

de maneira simples, pode ser entendida como “um processo que tem a intenção de 

proporcionar aos professores um processo de análise sobre o ensino que desenvolvem” 

(GARCIA, 1999, p. 162). 
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 Outro movimento forte que emerge da questão da reflexão docente, é a necessidade de 

que não só o professor seja reflexivo, mas que a escola também seja reflexiva. Conforme 

Alarcão (2011),  

O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu 
local de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a 
profissionalidade docente. Mas se a vida dos professores tem o seu contexto 
próprio, a escola, esta tem de ser organizada de modo a criar condições de 
reflexividade individuais e coletivas. Vou ainda mais longe. A escola tem de 
pensar a si própria, na sua missão e no modo como se organiza para a 
cumprir. Tem também ela de ser reflexiva. (ALARCÃO, 2011, p.47). 

 

 Seria um crasso erro se discordássemos com a ideia da autora, pois não se pode negar 

a força que o trabalho coletivo possui. Entretanto, acreditamos que não é tão fácil mobilizar 

pessoas (apesar da autora não ter dito isso) para a realização de algo e mesmo que saibamos 

da possibilidade de estar fadados ao fracasso, a tentativa é válida, ou seja, se esperarmos que 

todos comecem juntos, viveremos como os filósofos (no mundo das ideias, sem modificá-lo) e 

desprovidos de concretizações.   

 Assim sendo, o primeiro passo deve ser dado e este pode partir do professor, que é 

apenas um elo dessa comunidade educativa, formada também por alunos, outros professores, 

pais, funcionários, gestores e governo.  

 E o que vem a ser uma escola reflexiva? Consoante Alarcão, que cunhou o conceito, 

escola reflexiva pode ser entendida como uma “organização que continuadamente se pensa a 

si própria, na sua missão social e na sua organização e se confronta com o desenrolar da sua 

atividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo” (ALARCÃO, 

2011, p.90).  De acordo Macedo (2002) valorizar a importância da prática reflexiva na escola 

é admitir que o magistério deve ser reconhecido como profissão e não meramente como um 

ofício.   

 Com muita perícia, Alarcão relata a maneira que ela gostaria que fosse a escola, 

[...] desejo assim uma escola que conceba, projete, atue e reflita em vez de 
uma escola que apenas executa o que os outros pensaram para ela. Uma 
escola que tenha uma ambição estratégica por oposição a uma escola que 
não tem visão e não sabe olhar-se no futuro (...) uma escola que reflita sobre 
os seus próprios processos e as suas formas de atuar e funcionar, uma escola 
que analise, desconstrua e refaça as suas opções e sua ação curricular. Uma 
escola que saiba criar suas próprias regras. Mas que, ciente da sua autonomia 
responsável, saiba prestar contas da sua atuação, justificar os seus resultados 
e autoavaliar-se para definir o seu desenvolvimento. [...] (ALARCÃO, 2011, 
p.89) 
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  Apesar de ser a “ideia que vem sendo utilizada com maior frequência por 

investigadores e formadores de professores, o paradigma da prática reflexiva vem sendo alvo 

de críticas.  De acordo com Contreras (1987) apud Valadares (2002) são atualmente raros os 

trabalhos sobre educação que não fazem uma defesa da necessidade da reflexão sobre a 

prática como parte essencial da formação e função do professor no exercício de sua atividade 

docente. Mesmo assim,  conforme alguns autores  (ZEICHNER, 1996; PIMENTA;GUEDIN, 

2002) vem ocorrendo um esvaziamento  de sentido do termo nas reformas e nos programas de 

ensino. Chamando atenção para os perigos de uma reflexão sem finalidade.  

 Contreras (2012) levanta uma discussão muito pertinente ao assinalar que “parece 

mais ter prosperado a difusão do termo reflexão do que uma concepção concreta sobre a 

mesma” (p.149). Comungamos da ideia do autor, pois em muitos momentos percebemos 

pessoas falando do termo “professor reflexivo”, mas muito pouco sabe o que estão falando. 

Tendo este paradigma se estabelecido e visto como extremamente viável, percebe-se um forte 

“apelo” por muitos programas e projetos governamentais para o enquadramento dessa 

temática, assim, esse ajuste acontece, porém de forma frívola. 

 Outra questão também levantada e assinalada como um ponto negativo é a 

possibilidade de a responsabilidade na resolução dos problemas educativos serem colocados 

todos na conta do professor. Além disso, o trabalho de Schön, segundo alguns autores, não 

estava preocupado em apresentar uma ideia de mudança institucional e social, mas queria tão 

somente centrar-se nas práticas individuais. Concordamos que a crítica feita ao modelo de 

Schön seja importante e relevante. Todavia, uma frase muito conhecida diz que o “mundo não 

muda não se as pessoas não mudarem”, tomando emprestada essa ideia, afirmamos que se os 

professores passarem a refletir a respeito da sua própria prática será o passo inicial para 

refletir a respeito da escola, portanto, partirá do nível micro para o macro.   

 

2.1.2- O professor pesquisador 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres 

se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade 

(FREIRE, 1996, p.16). 
 

 É com as palavras de Paulo Freire que começamos a discorrer a respeito dessa 

temática que há algum tempo vem sendo debatida no campo educacional. Na busca pela 
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autonomia docente, os professores da educação básica passam a ser vistos como produtores de 

conhecimento e não mais como consumidores de pacotes prontos de ensino, dito de outra 

forma, ao professor é dado o papel de investigadores de sua própria prática e da escola que 

atua.   

 A concepção de que a pesquisa que o “professor empreende sobre sua prática coopera 

para a qualidade do ensino e da aprendizagem tornou-se um movimento forte no mundo. 

Iniciado principalmente com a Conferência Internacional da Instrução Pública de 1958, onde 

se exigia um forte impulso da pesquisa realizada pelos professores em seus centros” 

(CARVALHO; GIL-PEREZ, 2003, p. 61).  

 Com base em Diniz-Pereira (2011), diferente do que a maioria das pessoas 

normalmente imagina o movimento do educador-pesquisador não é algo tão atual, apontando 

o final do século XIX como o período inicial- tendo como raiz o chamado movimento do 

estudo científico da educação. Porém nessa época cabia aos professores apenas executar 

pesquisas que haviam sido elaboradas pelos pesquisadores das universidades, fornecendo-lhes 

dados para análise. De acordo o autor, durante a década de 1960 o interesse pela pesquisa- 

ação é reduzida. E por volta de 1970 e 1980 um movimento similar é iniciado, tendo como 

principal responsável Lawrence Stenhouse, na Grã- Bretanha.  

 Na América Latina um modelo de pesquisa-ação também é pensado, tendo como base 

as ideias de Paulo Freire, sendo chamado de pesquisa-colaborativa. Na Alemanha, o 

ressurgimento dessa pesquisa está relacionado principalmente ao trabalho de Jhon Elliot e 

Clem Adelman e em se tratando de Estados Unidos7, esse tem uma história diferente dos 

demais movimentos de pesquisa-ação desenvolvidos em outros lugares.  

 Professor pesquisador é um professor indagador, é um professor que assume a sua 

própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, como objeto 

de análise (NÓVOA, 2001).  Nunes (2000) chama atenção para pesquisa durante a formação, 

tendo em vista a necessidade de os professores assumirem o papel de fabricantes de sua 

própria profissão, vendo a possibilidade de os professores crescerem com a pesquisa, fazendo-

os tomar as “rédeas” de seus trabalhos e deixarem de serem meros executores do que outros 

produzem. Portanto, o paradigma do professor-pesquisador está relacionado ao momento em 

que se debate as formas de pensar a formação docente. Diz respeito a uma tendência cada vez 

                                                                 
7
 Para melhor aprofundamento a respeito do movimento dos professores -educadores nos Estados Unidos e 

também nos outros países ler o capítulo 1 do livro “A pesquisa na formação e no trabalho docente” de Diniz- 

pereira e Zeichner (2011).  
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mais discutida no meio educacional, onde cada vez mais se dá ênfase à formação de um 

professor capaz de investigar sua própria prática.  

 Miranda (2001) valendo-se das ideias de Zeichner assinala que  

 

[...] somente o professor é capaz de examinar a sua prática, identificar seus 
problemas, formular hipóteses, questionar seus valores, observar o contexto 
constitucional e cultural ao qual pertence; participar do desenvolvimento 
curricular, assumir responsabilidade por seu desenvolvimento profissional e 
fortalecer as ações em grupo [...] (MIRANDA, 2001 p.134)  

 

 Schon e Zeichner que defendem que o sujeito (professor) deva posiciona-se em uma 

atitude de análise, produção e criação a respeito da sua ação, mais que isso, que os professores 

examinem, tracejem hipóteses e arrisquem resolver os problemas envolvidos em suas práticas 

de aula. Mas qual a função “da pesquisa na formação e na prática do docente?”  É necessário 

esclarecer de que professor e de que pesquisa se está tratando quando se trata do professor 

pesquisador. Por que o professor da escola básica deveria ou deve fazer pesquisa? 

 A pesquisa é “uma ferramenta de formação do professor e a fundamentação desse 

modelo encontra-se na capacidade do professor de formular questões válidas sobre a sua 

própria prática e se prefixar objetivos que tratem de responder a tais questões” (IMBÉRNON, 

2009, p. 73 citando LOUCKS-HORSLEY, 1987). E assinala três elementos que fundamentam 

essa concepção: 

 O professor é inteligente e pode propor-se uma pesquisa de forma competente e 

baseada em sua experiência;  

 Os docentes tendem a buscar dados para responder a questões relevantes e a refletir 

sobre eles para obter respostas aos problemas do ensino;  

 Os professores desenvolvem novas formas de compreensão quando eles mesmos 

contribuem para formular suas próprias perguntas e recolhem seus próprios dados para 

responder a elas.  

 As bases desse modelo de formação remontam a ideia de Dewey que afirmou que os 

professores necessitavam de ação reflexiva. Esse modelo de formação vem impulsionando 

vários outros pesquisadores atualmente dentre eles Zeichner. E por que escolher a pesquisa 

como base para a formação? Parte-se da constatação de que, “nas condições de mudanças 

contínua em que se encontra a instituição escolar, o professor deve analisar e interiorizar a 

situação de incerteza e complexidade que caracteriza sua profissão e deve denunciar a 

qualquer forma de dogmatismo e síntese pré-fabricada” (IMBÉRNON 2009, p. 77). 
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 Para André (2001), “a proposta da pesquisa do professor colocou novas perspectivas 

no campo da formação docente, ou seja, a compreensão de que o trabalho docente exige 

questionamentos constantes e a busca de soluções criativas para os problemas levantados” 

(ANDRÉ, 2001, p.7). Esteban e Zaccur (2002, p.12) nos fazem um questionamento 

extremamente importante, “se defendemos que ao seu aluno seja garantida a condição de 

produtor de conhecimento, não seria uma incoerência não garantir o mesmo estatuto à 

professora”? 

 Existe uma estrita relação entre o professor reflexivo e professor pesquisador.  Ludke 

(2001) afirma que a obra de Schön de 1992 que chamou atenção para a reflexão do 

profissional antes que a prática ocorra, durante seu desenrolar e após sua conclusão 

repercutiram rapidamente no campo da educação, afirmando que esta obra tem importância 

capital, já que estimulou demasiadamente a valorização da “reflexão para o desenvolvimento 

profissional do professor, numa aproximação muito intima entre a reflexão e a pesquisa, quase 

beirando a identificação” (LUDKE 2001, p.98).  A autora assinala que é importante 

apreciarmos algumas perspectivas alternativas: 

 
Ver a pesquisa como uma espécie de facilitadora da prática reflexiva, pensar 
a pesquisa como um estágio avançado de uma prática reflexiva, como um 
desdobramento natural, conceber a prática reflexiva como uma espécie de 
pesquisa; entender que a prática reflexiva pode ou deve envolver pesquisa, 
ainda que as duas não sejam a mesma coisa, nem a pesquisa seja 
necessariamente um desdobramento natural de qualquer prática reflexiva 
(LUDKE, 2001 p. 41-42).  

 

 Para Nunes (2000), a exigência de um ensino reflexivo traz, no seu bojo, a 

indissociabilidade da atitude reflexiva e atitude de pesquisa como forma potencial de tornar o 

professor (e por extensão o próprio aluno) crítico, reflexivo, consciente de seus limites e 

possibilidades, inquiridor de sua própria prática social. A estudiosa ainda ressalta  

 

Que a institucionalização de professores reflexivos e pesquisadores ganha 
propósito no momento em que: disponibilizam-se tempo e espaço de 
discussão e debates coletivos na e sobre a prática; reconhecem-se e 
valorizam-se os saberes que os professores são portadores; partilham-se 
saberes, há trocas de experiências, desenvolvem-se projetos de pesquisas 
sobre os mais variados temas que analisam os perpétuos problemas que os 
professores vivenciam no seu cotidiano e de intervenção para a resolução de 
problemas concretos (NUNES, 2000, p. 68) 
 

 Tanto o modelo do professor reflexivo quanto do professor pesquisador apresenta-se 

com características muito parecidas, em ambos, os processos de ensino e de aprendizagem 
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baseiam-se na concepção de que o conhecimento é edificado pelas influências sociais e deve 

ser desenvolvido através da investigação e da reflexão. 

 Consoante Schön (2002) o processo de reflexão na ação transforma o profissional em 

um “pesquisador no contexto da prática”. Os problemas surgem inesperadamente, aquele que 

estão submersos no processo detém de uma gama de possibilidades para investigar o que está 

acontecendo, uma vez que, saberá apontar a origem do problema, os erros, os acertos e fazer 

daquele momento e lugar um espaço de construção e reconstrução.  

 Acreditamos que a pesquisa feita por educadores é similar e tão complexo quanto o 

processo de ensino – aprendizagem. De acordo Oliveira (2010) citando Jonnaer e Borght 

(2002) um saber que é ensinado não é necessariamente aprendido ou devolvido aos 

professores de forma idêntica. O saber ensinado deve ser transformado, embrutecido, 

deformado e, finalmente recriado pelos seus aprendizes e é essa criação que mais interessa aos 

docentes. Esteban e Zaccur (2002) compreendem que o espírito investigativo que os 

professores desejam construir em seus alunos deve fazer pare deles também, ou seja, 

assinalam que as mudanças que queremos ver implantadas nas escolas devem começar em 

nós.   

 O educador deve ser capaz de criar e recriar conhecimento. O discurso de que o 

professor não transmite e sim constrói conhecimento já foi a muito incorporado, está na hora 

de fazer do discurso uma realidade constante. Como bem coloca Freire (2003) é essencial 

aproximar o nosso discurso daquilo que na realidade fazemos. 

 Não é isso que esperamos de profissionais que se dizem comprometido com a 

educação? Com o mesmo pensamento, Carvalho e Gil-Perez (2003, p. 66) afirmam que “é 

necessário, questionar as concepções docentes de que “ensinar é fácil”, apropriando-se da 

concepção do ensino/aprendizagem das Ciências como construção de conhecimentos, isto é, 

como uma pesquisa dos alunos e dos professores”.  

 Rosa (2004) expõe que  

O Professor como pesquisador de sala de aula pode aprender a formular suas 
próprias questões, a encarar as experiências diárias como dados que 
conduzem a respostas a essas questões, a procurar evidencias não 
confirmadoras, a considerar casos discrepantes, a explorar interpretações 
alternativas. Isso se pode argumentar, é o que é o verdadeiro professor 
deveria fazer sempre. A capacidade de refletir criticamente sobre sua própria 
prática e de articular essa reflexão para si próprio e para outros, pode ser 
pensada como uma habilidade essencial que todo professor bem preparado 
deveria ter”. ( ROSA, 2004, p.43).  
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 Stenhouse afirma que a pesquisa é a base da formação do professor e que a capacidade 

dos professores se desenvolverem profissionalmente com base na pesquisa seria uma 

possibilidade de os mesmos apropriarem-se do direito de conduzir seus trabalhos. Assim, 

seriam capazes de criar o próprio currículo, nas suas palavras esta relação fica clara “não é 

possível o desenvolvimento do currículo, sem o desenvolvimento do professor” 

(STENHOUSE, 2003, p.30). Em outras palavras, a pesquisa, para o autor é vista como um 

componente importante, se não essencial, da formação docente; fazendo com que o professor 

assuma a sua função de eterno aprendiz.   

 Em conformidade com essa ideia (SIGNORINI, 2006) assinala que essa linha de 

pensamento teve grande influência no trabalho dos professores em sala de aula, dando um 

novo enfoque no modo de elaborar, desenvolver e aplicar o currículo de maneira que este se 

constitua num elemento chave tanto na aprendizagem do aluno, como na formação inicial 

como na continuada do próprio professor. 

  Em se tratando especificamente do professor de Ciências Biológicas acreditamos que 

a curiosidade/ o espirito investigativo é o que conduz o seu trabalho. Portanto, estes 

profissionais mais que quaisquer outros precisam estar em todas as aulas investigando sua 

prática pedagógica (que permeiam as metodologias, o conhecimento ministrado, etc.). 

Ressaltamos ainda que os avanços tecnológicos repercutem fortemente no ensino de Ciências 

e o professor deve estar preparado para conduzir as mudanças necessárias para não tornar o 

ensino obsoleto. A pesquisa é uma ferramenta em demasiado relevante.   
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CAPÍTULO 3: PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo organizamos o referencial teórico-metodológico escolhido para 

alcançar os objetivos da pesquisa. Sistematizamos e apresentamos os percursos escolhidos 

para nortear a pesquisa no sentido de construir o conhecimento referente ao tema.  

  Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, isto é, que “envolve a obtenção de 

dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza 

mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13).   No mesmo caminhar, Moraes e Galiazzi apontam que,   

 

(...) a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos 
fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse 
tipo de informação. Não pretende criar hipóteses para comprová-las ou 
refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão, reconstruir 
conhecimentos existentes sobre o tema investigado (MORAES; GALIAZZI, 
2011, p.11) 

 

3.1- O cenário e os sujeitos da pesquisa  

 O estudo foi desenvolvido no Curso de Ciências Biológicas ligado ao Plano de 

Formação de Professores- PARFOR, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Instituição de Ensino Superior, autárquica, de Direito Público e Regime Especial de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, de caráter multicampi, com sede administrativa na cidade de Vitória da 

Conquista/Bahia, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Possui autonomia 

didático-científica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, conforme a 

Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96.  

Integram a UESB, os campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.   

 A UESB oferece 47 cursos de graduação nos três campi, na modalidade presencial, nas 

diversas áreas de conhecimento, sendo 25 bacharelados, 21 licenciaturas e 01 

bacharelado/licenciatura (conjunto), com entradas no primeiro e segundo períodos letivos. 

São 17 cursos pelo Programa de Formação de Professores (PARFOR). Além dos cursos de 

graduação, são oferecidos, ainda, 27 cursos de especializações, 12 mestrados e 03 doutorados 

(UESB, 2013).  

 Esta pesquisa foi realizada no campus de Jequié- BA, localizado à Rua José 

Moreira Sobrinho, s/n – Bairro Jequiezinho. Esta instituição, em pareceria com municípios 

e estado tem ofertado vários cursos de formação, dentre eles o curso de Ciências Biológicas, 
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oferecido até o momento, para duas turmas: uma turma que ingressou em novembro de 2009, 

e outra que iniciou em fevereiro de 2013. A primeira, objeto alvo da nossa pesquisa.  

 Participaram da pesquisa 37 professores-alunos da turma do curso de Ciências 

Biológicas do PARFOR que ingressaram no curso em Novembro de 2009, com término em 

Fevereiro de 2013, portanto com duração de três anos e três meses, o que equivale há 06 

semestres para a integralização do curso. 

 

3.2- A coleta de dados 

 A coleta de dados deu-se entre os meses de novembro de 2012 e fevereiro de 2013, 

utilizando-se como instrumento de coleta a entrevista semiestruturada com os 37 professores-

alunos do curso. Os sujeitos estão identificados como professor: Prof. 01, Prof. 02, prof.. 03 e 

assim sucessivamente. 

  Conforme Gil (2008) a entrevista é uma técnica de investigação que segue um roteiro 

pré-determinado e procura atender aos propósitos de cada etapa da pesquisa. Para Ludke e 

André (1986) a entrevista é uma das principais técnicas de trabalho, utilizada nas Ciências 

Sociais. Ainda sobre a entrevista Ludke e André assinalam que  

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista 
bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 
pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas 
nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 
levantados por outras técnicas de coletas mais superficiais como o 
questionário. A entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações 
que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas 
[...] a entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o 
entrevistado (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34). 

  

 Conforme os estudiosos da área, entre os requisitos básicos requeridos para qualquer 

entrevista o primeiro é o respeito pelo entrevistado. Assim sendo, realizamos as entrevistas no 

período em que os professores-alunos se encontravam em Jequié, nos horários em que 

estavam disponíveis. A eles foram garantidos anonimato e sigilo das suas respostas.  Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo.  
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 Os questionamentos da entrevista com os professores-alunos acompanharam, sempre 

que possível, o protocolo explicitado no quadro 01, como segue: 

 

Quadro 01. Principais questões norteadoras da entrevista realizada com os docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao tempo em que se fazia as perguntas, buscava-se na medida do possível, não ser 

tendenciosa; estimulando como coloca Ludke e André (1986, p.35), o “fluxo natural de 

informações por parte do entrevistado”, pois é sabido que a estimulação não deve de maneira 

alguma levar as respostas para um caminho específico, mas necessita sim, garantir uma 

atmosfera de confiança, para que o informante sinta-se à vontade para falar. E isso foi 

conseguido nas entrevistas.   

 É válido destacar que, anteriormente à pesquisa exerci ao longo de pouco mais de um 

ano a função de monitora junto à turma, e essa condição constituiu-se como um fator positivo, 

pois os entrevistados ficaram mais a vontade para relatarem suas experiências. A função de 

monitora também permitiu acompanhar as aulas de Estágio Supervisionado. E ao longo dessas 

aulas, busquei fazer anotações que seguramente foram utilizadas ao longo das análises. 

 Também foi realizada entrevista com o coordenador do curso. E assim como a 

entrevista direcionada aos professores cursistas, buscamos deixar o coordenador à vontade 

para discursar, a saber: 

 

 Gostaria que você me contasse um pouco como iniciou sua a vida de professor (a) 

 Há quanto tempo você leciona?  

 O que te motivou a entrar no curso de formação? E por que escolheu o curso de curso 

de Biologia? 

 Gostaria que falasse um pouco sobre você, o professor que era antes de entrar no 

Programa de formação e o professor agora, depois do ingresso no PARFOR. Pode ficar 

a vontade para falar o que quiser.  O que mudou em sua prática pedagógica? 

 O que você entende por reflexão na prática docente?  

 Para você o que é um professor pesquisador? Acredita que a formação que recebeu ao 

longo desses anos, lhe permite ser um profissional assim? 
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Quadro 02. Principais questões norteadoras da entrevista realizada com o coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda para a coleta de dados foi realizada a análise documental utilizando-se do 

Projeto Político Pedagógico do curso. Este procedimento técnico-metodológico tem como 

objetivo identificar, em documentos, informações que sirvam de subsídio para responder 

alguma questão de pesquisa e representam uma fonte natural de informação (GIL, 2008). O 

PPP foi conseguido junto ao colegiado do curso no ano de 2012.  

Analisamos o Projeto Político Pedagógico do curso por entendermos ser um passo 

fundamental para a compreensão dos referenciais políticos-filosóficos e teóricos que norteiam 

a elaboração das disciplinas e práticas pedagógicas desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

3.3 – Análises dos dados  

 Para a análise dos dados recorreu-se a Análise Textual Discursiva – ATD, de Moraes e 

Galiazzi (2011). Esse processo emerge de um meio caótico e desordenado, que por meio de 

 Gostaria de saber como o curso foi constituído/pensado. Qual o objetivo? Qual o perfil 

de aluno que se pretendia formar? 

 Foi possível notar no PPP que o curso guia-se por referenciais que defendem a 

pesquisa como algo importante para a formação do professor.  Quais disciplinas acha que 

contribui para este processo? Acredita nesse paradigma de formação? Você acha que o 

curso alcançou este objetivo? 

 E no que concerne a formação do professor reflexivo? Acha que o curso contribuiu 

para esta formação? 

 Conforme o PPP um dos objetivos do curso é contribuir para que os professores-alunos 

resignifiquem suas concepções e práticas pedagógicas. Você acompanhou a turma ao longo 

de todos os semestres, tendo isto em mente, você acredita que isso tenha ocorrido? 

 Como você avalia o curso e/ou a turma? 

 Gostaria de falar alguma coisa que não foi perguntada, mas que contribuirá para a 

pesquisa? 
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um esforço permitem expressar novas compreensões atingidas ao longo da análise, ou seja, a 

análise é concebida como um processo de auto-organização de produção de novas 

compreensões dos fenômenos que examina. 

 Por envolver tanto elementos da análise de conteúdos e elementos da análise do 

discurso, acreditamos que a análise textual discursiva amplia as possibilidades de tratamento 

dos dados. Para Moraes e Galiazzi (2006, p.118) a análise textual discursiva é descrita como 

um processo que se inicia com uma unitarização em que os textos são separados em unidades 

de significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades 

oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo 

pesquisador. Neste movimento de interpretação do significado atribuído pelo autor exercita-se 

a apropriação das palavras de outras vozes para compreender melhor o texto.  

 Assim sendo, definimos categorias a priori, atentando-nos para as demais que 

poderiam emergir da análise, ou seja, algumas categorias foram estabelecidas antes da 

entrevista; outras surgiram depois.  

 Dessa maneira, os argumentos são arranjados em torno de quatro focos. Os três 

primeiros compõem um ciclo, tendo como principais elementos: a desmontagem dos textos, o 

estabelecimento de relações e captando o novo emergente. O primeiro consiste em examinar 

mais detalhadamente o texto, fragmentando-o, com o objetivo de alcançar unidades menores, 

com significados; que constituirão posteriormente os novos títulos. O segundo, também 

chamado de categorização- procura-se criar relações entre as unidades que foram construídas, 

combinando e classificando. As categorias na análise textual podem ser produzidas por 

intermédio de diferentes metodologias. E por fim, a etapa chamada de capitulando o novo 

emergente é o momento em que é possível “desenvolver uma nova compreensão de todo o 

processo”; buscando progressivamente fazer com que o texto seja bem entrelaçado e 

compreendido.  

 Desse modo, foi realizada a categorização que, nas palavras de Moraes e Galiazzi, 

 

É parte do processo de análise e interpretação de informações de pesquisas 
qualitativas. Pode tomar uma diversidade de direcionamentos, dependendo 
dos pressupostos assumidos pelo pesquisador em sua análise. Na análise 
textual discursiva corresponde a uma organização, ordenamento e 
agrupamento de conjuntos de unidades de análise, sempre no sentido de 
conseguir expressar novas compreensões dos fenômenos investigados. 
Equivale nesse sentido, a construção de estruturas compreensivas dos 
fenômenos, posteriormente expressas em forma de textos descritivos e 
interpretativos (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 74).  
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 E ainda citando Moraes e Galiazzi (2011, p.75), essa construção de categorias  

“Corresponde a simplificações, reduções e sínteses de informações da 
pesquisa, concretizadas por comparação e diferenciação de elementos 
unitários, resultando em formações de conjuntos de elementos que possuem 
algo em comum. (...) A categorização é um processo de criação, 
ordenamento e organização” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 78).  
 

 Moraes (2003) afirma que as unidades de análise são sempre definidas em função de 

um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa. Podem ser definidas em função de critérios 

pragmáticos ou semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de categorias 

definidas a priori, como de categorias emergentes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Neste capítulo, expomos as análises dos resultados do nosso estudo à luz da literatura. 

Apresentaremos inicialmente o perfil do grupo investigado, em seguida a análise descritiva do 

PARFOR de Ciências Biológicas da UESB e ulteriormente as demais categorias de análise 

desenvolvidas e estudadas concernentes ao desenvolvimento profissional. 

 No quadro abaixo, apresentamos as categorias de análises estabelecidas após análise 

dos dados: 

 

Quadro 03.  Síntese das categorias de estudo.   

CATEGORIAS/ EIXOS DE ANÁLISE SUBCATEGORIAS 

 

O curso do PARFOR de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB.  

 Objetivos e concepções  
  Estrutura do curso 

  Dificuldades para a realização do curso e 
para o desenvolvimento profissional 

  A Falta de apoio das prefeituras 
 A questão de Gênero na profissão 
 As limitações na escrita e 

interpretação  
  

 

 

 

 

 

Contribuições da Licenciatura em 

Ciências Biológicas do PARFOR para a 

Formação dos Professores 

 Desenvolvimento profissional  
 Construção dos saberes da 

disciplina;  
 Aquisição de Saberes didático- 

pedagógicos; 

 A reflexão na prática docente 
 A formação do professor 

pesquisador 
 A autonomia  

 Perspectiva de formação continuada e 
participação em outros espaços e formação; 

 O estágio como momento de construção do 
saber  

 
 Mudanças na vida pessoal  

 

 

4.1- O grupo de professores investigado  

 

 Traçar um perfil do grupo de professores cursistas, possibilita-nos entender 

(pesquisadoras e leitores) de quem estamos falando.  
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Cidades em que os professores-alunos 
residem  e trabalham  

Dário Meira

Jitaúna

Jaguaquara

Itiruçu

Itagi

Lajedo do Tabocal

Ipiaú

Jequié

Gongogi

Canavieiras

Maracás

Itamari

Lafaiete Coutinho

Manoel Vitorino

 Como já assinalado anteriormente, a turma é composta por 37 alunos. Sendo 32 do 

sexo feminino e 05 do sexo masculino. Dados divulgados pelo INEP em 2007 revelaram que 

cerca de 80%, ou seja, mais de um milhão e meio de docentes em regência de classe no Brasil 

eram mulheres, assim essa turma não escapa desta característica. Conforme Santos e Allain 

(2009) o fenômeno da feminização do magistério tem início em uma determinada época 

histórica, entretanto, assinalam as autoras, o magistério permanece sendo um nicho das 

mulheres. 

 Os professores-alunos residiam em quatorze cidades diferentes: Dário Meira (03), 

Jitaúna (02), Jaguaquara (01), Itiruçu (04), Itagi (07), Lajedo do Tabocal (04), Ipiaú (03), 

Jequié (03), Gongogi (01), Canavieiras (02), Maracás (02), Lafaiete Coutinho (01), Itamari 

(03) e Manoel Vitorino (01), como se pode observar no gráfico abaixo:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Cidade onde os professores- cursistas residiam. 

 

 Jequié era a cidade sede, onde o curso foi oferecido.  As atividades aconteciam durante 

uma semana por mês e os professores-alunos se deslocavam de suas cidades, percorrendo em 

média 59,5 km. Sendo Canavieiras a cidade que ficava mais distante (369 km) e a mais 

próxima Jitaúna (25 km). Dessa forma, os que residiam mais afastados (Dário Meira, Lajedo 

do Tabocal, Canavieiras e Maracás) permaneciam em Jequié durante o período do curso, o 

que gerava um gasto adicional com hospedagem.   
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 Por meio do gráfico percebemos também que a maioria dos professores (sete) 

provinha da cidade de Itagi, uma cidade localizada a 48 km8 de distância de Jequié, levando 

aproximadamente uma hora para ir de Itagi a Jequié. Assim, o grupo de professores da 

referida cidade, não permaneciam em Jequié ao longo da semana- iam e vinham todos os dias.  

Para deixar mais clara a distância dessas cidades, apresentamos dois mapas9 que 

ajudam a visualizar de maneira mais clara. 

                         

           

 Essa distância em muitos momentos se constituiu em dificuldades para os professores. 

Algo evidenciado claramente em alguns depoimentos 

Prof.01: “Na verdade a maior dificuldade é a distância entre a nossa localidade até a 

universidade”.  

Prof. 28: A única dificuldade é a distância pois o governo não ajuda (...) sou tratada com 

respeito tanto aqui na universidade quanto em outros locais, então dificuldade é a distância 

mesmo que nos faz cansar e o fato da idade também cansa. 

Prof.32: “a distância que é grande, a prefeitura não disponibilizou um local aqui.  

                                                                 
8
 Os dados estão de acordo com o site Dinstanciacidades.com. Disponível em: http://distanciacidades.com/.  

9
 Imagens extraídas do Google.  

Mapa 2. Constando algumas das outras cidades. Mapa 1. Constando a cidade de Canavieiras 
(destacada abaixo) - cidade mais distante de 

Jequié (em destaque acima). 

http://distanciacidades.com/
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 Outras informações relacionadas ao perfil dos professores foram levantadas e estão 

apresentadas resumidamente na tabela abaixo: 

 

 

 

VARIÁVEL  

 

 

DADOS RECOLHIDOS 

      

 

 

 

Idade 

20 a 30 anos -  3 professores  

31 a 40 anos - 21 professores  

41 a 50 anos - 11 professores  

51 a 60 anos - 1 professora  

60 a 70 anos - 1 professora  

 

Local de trabalho 

Trabalhavam fora do município que residiam - 03 professores  

Trabalhavam no mesmo munícipio que residiam - 34 

professores  

 

Tempo em exercício da 

profissão 

 

Mais de 20 anos - 16 professores-cursistas   

Menos de 20 anos - 21 professores -cursistas  

Exerceram outras 

atividades na escola 

 Direção, Vice direção, Coordenação, gestora e Articuladora - 

06 professores 

 

Formação em nível médio 

Magistério - 35 professores-cursistas 

Formação geral - 01 professor- cursistas 

Contabilidade - 01 professor- cursista 

 

Formação em nível 

superior 

Pedagogia- 11  

Enfermagem- 02 

Economia- 01 

Letras- 01 

 

Jornada de trabalho 

40 horas semanais - 27 professores cursistas 

20 horas semanais - 09 professores- cursistas  

60 horas semanais - 01 professor- cursista  

Tabela 01: Informações importantes do perfil dos professores-cursistas. 
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4.1.1- Fatores preponderantes para o ingresso na profissão  

 

Aproximadamente 43% dos entrevistados afirmaram ter ingressado na profissão 

docente por falta de opção, especialmente por viverem em cidades muito pequenas. 27% 

relacionaram a entrada na docência à vocação, o que alguns chamaram de sonho. Além da por 

falta de opção, acreditamos que o ingresso relativamente fácil também tenha contribuído, 

tendo em vista, que não era exigida formação em nível superior. Apenas 16% da turma afirma 

ser professor por opção. Os demais alegaram outros fatores - como incentivo da família e 

aumento da renda como motivo preponderante.  

 

 

Gráfico 02. Fatores determinantes para o ingresso na profissão docente 

 

Entre os 14% restantes, dois citam possível ascensão social possibilitada pela docência 

como fator de escolha pela profissão. Ainda que, o fator social não tenha aparecido com 

profusão nas respostas dos professores como fator determinante para a escolha da profissão 

docente, pesquisadores como (MELLO 2000; SANTOS; ALLAIN, 2009 e LELIS, 2001) têm 

relatado que para professores com muitos anos de carreira (vinte anos, em média), a ascensão 

possibilitada pela docência para aqueles que advêm de uma classe social pouco favorecida, 

por consequência muitas vezes com baixa escolaridade, é tida como um dos principais fatores 

que entusiasmam a opção pelo magistério. Uma das entrevistadas deixa essa questão bem 

elucidada quando relata: “Eu decidi porque eu via minhas professoras irem arrumadas para 

escola e pensava que queria ser como elas; um dia vou ser professora. Meu pai era pobre, 
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nós não tínhamos condições de estudar, minha mãe trabalhava na roça, então, não tínhamos 

condições. E eu sempre falava: um dia eu vou estudar me formar, para ser professora” 

(PROF. 37). 

 Nos trechos a seguir, os entrevistados deixam a falta de opção na escolha profissional,  

bem clara: 

 

Prof. 03 -“Na minha cidade só tinha magistério e aí comecei a fazer. 

Prof. 08 - “Veja bem, no nosso município, não tinha outra opção, eu não sou aqui da Bahia, 

sou de São Paulo, aqui a opção que tinha era o magistério, então fiz o magistério, e depois o 

que tinha na cidade era ser professora, eu fui, sem experiência, mas com vontade, aí gostei 

da profissão”. 

Prof. 13- “Na minha cidade (Jitaúna) o que tinha para fazer era o magistério”. 

Prof.15 – “Na verdade, há um tempo, durante certo período, só existia magistério, quem 

morava em uma cidade pequena não tinha faculdade, então, não tinha como fazer outro 

curso”. 

Prof.19 - “Na realidade quando eu decidi fazer magistério é por que na época nas cidades 

pequenas era a única fonte que a gente via como emprego seguro pela prefeitura”. 

Prof.21- “Foi por acas, eu não gostava, eu não queria ser professora, só que na cidade da 

gente a única opção era fazer magistério”. 

Prof.36 - “Começou quando eu terminei o magistério. Na minha cidade não tinha outra 

opção aí resolvi fazer o magistério, gostei, mas na época não tinha oportunidades de fazer 

outros cursos, devido a minha situação financeira”. 

 Desses relatos podemos apreender que um dos problemas da educação brasileira está 

intrinsicamente ligado ao fato de a maioria das pessoas não escolher a profissão docente por 

gosto, mas por falta de opção. Para Lisboa (2002 apud BASTOS, 2005) a escolha dos 

indivíduos por alguma profissão está limitada por diversos fatores (expectativas familiares, 

salário, diversas outras motivações), assinalando que a escolha profissional é resultado de 

influências sofridas por determinantes individuais e sociais. Para o autor, diversas vezes, não 

há escolha, mas inserções de determinadas oportunidades. No caso do grupo pesquisado, ao 

que parece, a escolha ou entrada na profissão se deu pela falta de opção, assim sendo, a 

determinante social (local de origem) parece ter sido o fator crucial.  

 Daqueles que afirmam que a entrada deles se deu pela vocação, relatam:  

Prof. 01: “concluí o magistério em 98 e em 2003 fiz pedagogia na UNOPAR, por vocação 

mesmo”. 
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Prof. 09 – “Na verdade um sonho, não é? E vem me acompanhando desde a minha infância, 

eu sempre quis ser professora, eu achava o máximo” 

Prof. 10- “Era meu sonho, coisa de criança, desde pequena eu dizia: minha profissão vai ser 

professora”. 

 Ao assinalarem que o ingresso na profissão foi motivado pela vocação ou do sonho, 

acreditamos estar enraizada nesses discursos uma ideia meio determinista. Segundo Santos e 

Allain (2009) a profissão docente apresentou-se como entrada para as mulheres ocuparem seu 

espaço na esfera social e conquistarem uma profissão. Então, talvez, por isso, é que elas 

afirmam possuir esta “vocação”, ou quiçá, porque gostam do que fazem.   

 Ainda conforme as autoras, a maioria das mulheres que ingressam na profissão faz 

parte de uma classe em que seu trabalho muitas vezes é considerado de caráter missionário. E 

estas, ajudaram ao longo do tempo reforçar “algumas ideias acerca da profissão docente e 

que, ainda hoje, se mostram marcantes: a ideia de um dom natural peculiar às mulheres, a 

relação determinista entre maternidade e docência, a vocação e o sacerdócio como condições 

necessárias à “arte” de ensinar” (SANTOS; ALLAIN, 2009, p.107). Em outras palavras 

parece que esta vocação está relacionada à ideia de que a mulher sabe cuidar, está destinada a 

educar, sustentada pelo discurso do amor, da doação ao próximo e da predeterminação. De 

acordo as autoras essa ideia corrobora para a proletarização e desprofissionalização do 

trabalho docente 

 A universalização do acesso à educação fez com que pessoas leigas tivessem a 

oportunidade de ensinar em cidades onde a demanda de trabalho é grande e a oferta não 

existe, a escolha pela docência seria quase que inevitável- foi o que ocorreu em zonas mais 

rurais.   Entretanto, é importante ressaltar que ao longo da entrevista, foi possível verificar que 

apesar de não ter sido por “escolha”, os professores-cursistas gostavam do que faziam, 

relatando que se sentiam realizados quando seus alunos conseguiam alcançar êxito. Deixando 

de alguma maneira transparecer que ainda via sua profissão como uma vocação e que tem que 

ser feita com amor.  

Tradicionalmente vista como missão, ou como vocação, e sendo aos 
poucos substituída a dimensão religiosa aí implícita por uma 
disposição psicológica, de certo idealismo individual sublimado pela 
consciência cívica, à dedicação as tarefas do educar parecia pairar 
acima das vicissitudes próprias dos que necessitam ganhar a vida por 
seu trabalho. Mesmo que as evidencias mostrem o educador hoje 
como um profissional entre os demais, insiste-se em distingui-lo por 
algo mais. Não basta ser profissional: é o que se diz (MARQUES, 
2006, p.59).  
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 De acordo com a citação de Marques (2006) e partir das entrevistas, notamos que os 

relatos do grupo ainda estão carregados dessas marcas históricas e sociais.  

 

4.1.2- A decisão de participar do programa de formação em Ciências Biológicas. 

 

Com o intuito de entender os motivos que levaram os professores a participar do curso 

de formação, lançamos o seguinte questionamento: O que o motivou a participar do 

PARFOR? De maneira geral consideraram o gosto pela disciplina e a busca pelos 

conhecimentos específicos das Ciências Biológicas, além do aprimoramento da profissão 

como fatores proeminentes para a decisão. Algo percebido nos discursos das professoras 

abaixo: 

Prof.01- “Sempre gostei de ensinar ciências e mesmo assim a gente vê que não basta 

simplesmente gostar é preciso ter conhecimento e foi o que me fez vir para o curso de 

formação”. 

Prof.02- “A vontade de estudar biologia, mas acima de tudo o nível superior certo, primeiro 

isso, depois o curso que eu tinha muita vontade de fazer”. 

Prof. 04- “A necessidade da qualificação, porque mesmo com toda prática, experiência a 

gente sabe que sempre falta alguma coisa, então o PARFOR foi uma oportunidade de 

qualificar e além da qualificação essa coisa de buscar o novo, de incorporar aquilo que a 

universidade está produzindo: novos conhecimentos”; 

Prof.09- “Existia um distanciamento entre os procedimentos metodológicos; entre a 

pedagogia e ministrar aulas de ciências, enquanto pedagoga trabalhava de 1ª a 4ª série e 

coordenação pedagógica, então, quando eu comecei a ministrar as aulas de ciências eu 

precisei ressignificar”.  

 É notável nos discursos acima, que a busca pelo desenvolvimento profissional e 

melhoria da prática docente foram apontadas como motivadoras para a entrada no curso do 

PARFOR, conforme algumas argumentações das professoras na entrevista. Alguns trabalhos, 

principalmente aqueles que tratam da formação continuada, relatam que o professor busca os 

cursos para aperfeiçoar a sua prática docente (URZETTA; CUNHA, 2013; DANTAS, 2012; 

GALINDO, INFORSATO, 2007). 

 Em seu trabalho Galindo e Inforsato (2007) afirmam que a preocupação dos 

professores está mais focada na aprendizagem dos alunos, apontando questões de: 

aprimoramento, aperfeiçoamento, crescimento profissional, didática, melhorar a qualidade de 

ensino, aquisição de novas práticas e metodologias; além de adquirir materiais didáticos.     
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 Apesar de a busca pelo aprimoramento da profissão ser citado por muitos professores, 

a insatisfação em ensinar na Educação Infantil aparece entre aqueles que já possuíam a 

primeira graduação, no caso, pedagogia. Algo verificado nos depoimentos abaixo: 

Prof. 15 -“Já tenho graduação em pedagogia... ensino no fundamental I, mas para ensinar 

no fundamental II é preciso ter graduação específica e eu não tinha, pedagogia só pode 

trabalhar com as disciplinas do magistério que acabou e de 1ª a 4ª série ( ensino infantil) eu 

não me identifico com criança pequena eu prefiro trabalhar com fundamental II ou o ensino 

médio e essa foi a razão principal  para eu ter  querido entrar. Ciências porque eu gosto de 

ciências”. 

Prof.05- “vou passar conteúdos para os meninos com mais conhecimento por que está na 

minha área, então foi mais uma questão de eu me manter na disciplina porque se eu não 

viesse fazer a graduação eu teria que voltar para lecionar no fundamental I”. 

A questão salário aparece no discurso de 10% dos respondentes e fica bem evidente no 

depoimento do Prof. 11- “o que me trouxe foi o salário, o professor de nível I não tem um 

salário bom”.  

 O salário do professor da educação básica ainda é um dos maiores problemas da 

educação, pois os professores não são remunerados na mesma dimensão de sua 

responsabilidade e papel social (VAZ, 2007). Entretanto, quando se discute o PARFOR, 

muitos professores são acusados de estarem ali unicamente para obter aumento de salário, 

entretanto, não acreditamos que os professores possam ser diminuídos por quererem um 

salário mais digno. O que preconizamos é que não busquem mudanças apenas nesse fator; que 

prezem também e principalmente pelo crescimento profissional.  

O PARFOR é um programa muitas vezes questionado, e as críticas como já 

assinalamos concentram-se especialmente em relação à quantidade de títulos que são 

oferecidos. PARFOR: uma máquina de dar títulos? Levando em consideração essas 

apreciações também foi arguido ao professor-cursista se a entrada deles ao programa não se 

devia apenas ao fato da lei exigir. Do grupo, apenas dois, relacionaram a entrada deles no 

curso às exigências da LDB: 

Prof.22- “temos essa lei aí, que inclusive (eu já alcancei essa lei) por isso já foi descontado 

800 reais do meu salário pelo fato de eu não ter nível superior, tira adicional e AC”. 

Prof.26- “O estado exige que você tenha licenciatura”  

O depoimento da professora 22 evidencia que de fato, muitos professores buscaram a 

qualificação por questões salariais. A questão salarial e as exigências da lei poderiam estar 

contidas na mesma grandeza. 
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Outros professores relatam que decidiram participar do programa por motivos não tão 

relevantes: 

Prof.14- “uma colega minha chamada XXXXX, ela disse para mim: na escola só quem não 

era graduada era eu e outra colega, então ela disse: tem esse curso aí vamos fazer, então, eu 

quis fazer”.  

Prof.30- “Nada. Simplesmente a diretora fez o meu cadastro”. 

 

 

  Gráfico 03- Fatores que levaram os professores a ingressarem ao 

PARFOR de Biologia. 

 

4.1.3- Expectativas dos professores ao ingressarem no curso 

 

 Quando ingressamos em um curso ou quando realizamos qualquer outra atividade em 

nossas vidas, criamos expectativas e no transcorrer do processo avaliamos se essas 

expectativas foram ou não alcançadas. Destarte, buscamos verificar quais eram as 

expectativas destes docentes ao ingressarem no curso e o grau de satisfação com o curso 

ofertado.   

 As respostas de maneira geral indicam satisfação dos professores. Alguns apresentam 

satisfação total, outros, parciais. Apenas uma professora afirma não ter alcançado as 

perspectivas. 
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Gráfico 04- Expectativas alcançadas ou não com o curso 

 

Prof. 04- “Tinha expectativa. Eu sabia que seria um curso novo, diferente do que tinha, mas 

assim, primeira expectativa: como seria esse curso modular, será que sendo assim, daria as 

mesmas oportunidades, era o mesmo nível de uma graduação regular, eu tinha isso, será que 

é um curso faz de conta? Isso era até uma preocupação para mim, vendo assim a 

oportunidade de cursar faculdade eu queria algo que fosse da melhor qualidade possível e 

como é que isso ia mudar minha vida profissional?”. 

Daqueles que afirmaram estar somente parcialmente satisfeitos atribuem essa 

satisfação incompleta ao fato de não serem liberados de suas salas de aula, o que segundo os 

professores-cursistas, não permite que o curso seja melhor, dando de fato possibilidades para 

que eles pudessem se dedicar com mais afinco aos estudos: 

Prof. 06- “Na verdade, a única coisa que não estava na minha expectativa foi o fato do curso 

ser modular, estar lá uma semana, ter que trabalhar ao mesmo tempo”.  

Prof.03- “Olha só, eu tive expectativas bem maiores do que foram alcançadas, mas porque 

eu pensei que esse curso nos liberaria da responsabilidade de sala de aula, que os colégios 

iriam arcar com os custos financeiros enquanto estivéssemos aqui, para que pudéssemos ter 

um tempo maior de estudo, poder se dedicar mais”. 

Prof.16 - “Assim, eu acho que tem uma coisa que quando se falar em formação de professor 

o que deve  ser levado em consideração é a questão do tempo, para você dar uma formação 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Totalmente alcançadas Parcialmente
alcançadas

Não alcançadas Respostas não precisas

Alcance das expectativas com o curso 



 
 

85 

com uma qualidade maior, seria melhor se afastar do trabalho, agora estamos fazendo a 

monografia e temos que conciliar a pesquisa, o trabalho na escola, e outras séries de coisas”  

Prof.20 -“Eu penso que são muitas aulas em um curto espaço de tempo, tiveram semanas que 

tivemos 60 aulas, 68 em uma semana é muito puxado, muito trabalho,  de muitas disciplinas, 

os professores passam seminários, um relato de filme, uma coisa e outra e a gente não tinha 

esse tempo disponível”. 

Outros assinalaram que em alguns momentos tinham a impressão de que o curso não 

exigia muito dos alunos, usando as palavras de um dos entrevistados - o curso parecia “um faz 

de conta” em que a aprovação seria automática.  

Prof. 04 - “Porque eu acho assim que é até uma crítica que eu faço, parece que é um curso 

feito para aprovar, no momento, eu não sei se o projeto do curso é esse, os objetivos dos 

alunos, porque estão aqui só querendo mudar o nível quando isso acontece ele diminui o 

nível do curso, mas assim, de modo geral o curso foi bom, pena que nossa turma não 

acompanha o nível do curso”  

Prof.36- "Sabe, eu acho que durante o curso algumas vezes houve muita facilidade. E eu 

quando entro para fazer algo, quero que seja para valer, não gosto de fazer as coisas pela 

metade, eu assumo minha posição de aluno e como eu cobro dos meus alunos que eles 

assumam em sala de aula, aqui eu me proponho a me posicionar como aluna, estudante e 

levar a sério e percebemos que tem professores que deixam a desejar também”. 

Os depoimentos dos professores que vêm o curso como um “faz de contas” é, no 

mínimo, preocupante. Entretanto, talvez encontremos a resposta para essa queixa na entrevista 

do coordenador do curso quando discorre sobre os formadores: “o que devemos ter é a ideia 

de formação contínua, de formação pedagógica, tanto que não poderia ter uma prova escrita, 

assim, poderia ter, mas não como punitiva, mas formativa, trabalhar questões. Se eles não 

responderam é porque não entenderam o conteúdo, então, quando eu fazia uma atividade, eu 

corrigia e trazia para a sala de aula novamente para que pudessem de fato repensar sobre 

aquelas questões, eu acho que isso prejudicou um pouco pelo fato de algumas pessoas não 

pensarem em um processo como este (...). Mas claro que temos que nos preocupar com os 

conhecimentos de Biologia”(...) (Coordenador ) 

O que podemos presumir do depoimento do coordenador, é que durante o curso 

buscou-se dar às avaliações um caráter formativo em vez de somente somativo. Todavia, 

aparentemente muitos professores-cursistas ainda concebem as avaliações de maneira geral, 

como um modo de tortura e ameaça ao aluno, ou seja, não é tida como um processo 

formativo, mas somente como uma maneira de verificação; nas palavras de Luckesi (2005, 



 
 

86 

p.17) nos habituamos a viver a “pedagogia do exame”, isto é, os estabelecimentos de ensino 

estão mais centrados nos resultados das provas e exames, tidos como verificadores eficazes do 

conhecimento adquirido. Conforme o autor, os professores elaboram suas provas para provar 

os alunos, em vez de usar como instrumento de auxílio à aprendizagem. Talvez por isso, 

alguns professores-cursistas acreditem que exista essa facilidade e/ou fingimento. Dito de 

outra maneira, como as atividades avaliativas não reprovavam, os professores-cursistas 

acreditavam haver essa facilitação.  

A professora que afirma que suas expectativas não foram alcançadas depõe:  

Prof. 34- “Eu pensava que seria diferente, que eu como professora de ciências muitas vezes 

pensava até que estava ultrapassada, mas hoje na faculdade o que eu vejo aqui, eu não vi 

muita diferença do que a gente dá em sala de aula porque como eu trabalho no colégio do 

estado, ele investe muito na educação, na questão de aparelhagem, de cursos, ele também 

investe assim, se bem que Wagner não, mas nos outros tinha sempre cursos para a gente”.  

 A professora- cursista supracitada é aparentemente singular, pois ao contrário dos 

demais afirma não ter tido as suas expectativas alcançadas. Entretanto, essa mesma professora 

afirma posteriormente que: “(...) a que entrou é uma XXXX, e a que vai sair é outra, uma 

XXXX mais preparada, mais confiante, com expectativas melhores, mais conhecimento, mais 

preocupação com o que eu vou dá (...)” (Prof.34). Assim sendo, podemos inferir que o 

depoimento da professora-cursista é um pouco contraditório ou simplesmente que a maior 

expectativa dela estava relacionada às questões de infraestrutura.  

Dos depoimentos dos professores, o que podemos apreender é que uma das maiores 

expectativa deles é de que durante o período em que estivessem se dedicando ao curso, 

fossem liberados da sala de aula. Entretanto, isso não veio a acontecer e de fato esse é um 

fator negativo do curso, pois impede o professor/aluno de se dedicar inteiramente. Araújo et 

al. (2012) discutem com maestria essa questão 

Os professores em formação pelo PARFOR estão em pleno exercício de sua 
profissão, ou seja, cumprindo sua carga horária de trabalho, sem afastamento 
ou licença para formação, como acontece com outras categorias 
profissionais, por exemplo, os professores do ensino superior das instituições 
públicas que, ao ingressarem no mestrado ou doutorado são afastados de sala 
de aula, para dedicarem-se inteiramente a sua formação intelectual e 
científica. Aos alunos do PARFOR é negada essa possibilidade o que 
interfere diretamente na sua dedicação e rendimento em sala.(ARAÚJO et 
al.,2012, p.4)  

  

 Essas discussões encaminham-se para aquilo que anteriormente começamos a discutir. 

O Professor deve ser responsabilizado pelos problemas da educação? Ao que parece o 
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professor é vítima de um sistema criado para que sua formação não seja realizada como 

deveria ser. Em uma citação bem arguciosa Darcy Ribeiro expõe que “a crise educacional do 

Brasil, da qual tanto se fala, não é uma crise, é um programa” (Ribeiro, 1978, p.10), pois 

aparentemente existe um interesse de que a educação não dê certo em nosso país. Tendo em 

conta o que estamos vivenciando, este projeto vem tendo continuidade em muitos pontos; 

quer seja nos aspectos concernentes à formação do professor, à falta infraestrutura das 

escolas, além da dificuldade de permanência do aluno na escola.   

Ofertar de maneira precária um curso que tem como finalidade preencher as 

discrepâncias históricas da formação docente é no mínimo curioso. Revela de maneira 

implícita que essa política pública tem como principal interesse certificar os professores, mas 

não qualificá-los de maneira satisfatória. Entretanto, o professor e as instituições de ensino 

fazem parte do sistema e devem agir como um contraponto a essa realidade, mostrando-se 

comprometidos com a educação em ciências mesmo estando imersos nesta rede.   

 Para Freitas (2002, p. 148),  

 
Todo esse processo tem se configurado como um precário processo de 
certificação e/ou diplomação e não qualificação e formação docente para o 
aprimoramento das condições do exercício profissional. A formação em 
serviço da imensa maioria dos professores passa a ser vista como lucrativo 
negócio nas mãos do setor privado e não como política pública de 
responsabilidade do Estado e dos poderes públicos. 

  

 Autores como (MACEDO, 2006; CHAPANI, 2011; MORORÓ, 2012) afirmam que o 

Brasil, e especialmente a Bahia, possuem uma dívida histórica com a educação em diversos 

níveis, e no que concerne a formação do docente isso fica muito claro. Destarte, ousamos 

afirmar que se continuarmos traçando este caminho, essa dívida dificilmente será quitada. 

Inferimos que os professores assim como assinalou Araújo et al. (2012), deveriam ser 

liberados de sua função docente enquanto estivessem em processo de formação, mas com 

certeza os governos iriam alegar que seria um gasto muito grande para colocar um substituto. 

Outra maneira de deixar o professor com mais tempo disponível para estudar, seria afastá- los 

pelo menos meio período da sala de aula. 

Aqueles cuja maior expectativa seria ressignificar o saber, aprender os conteúdos da 

matéria e formar-se profissional, revelam que as expectativas foram alcançadas; deixando 

transparecer que mesmo com os limites impostos conseguiram sair do nível em que se 

encontravam; que há preocupação e mais que isso, comprometimento dos professores 

formadores com o desenvolvimento profissional dos professores da Educação básica. 
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4.2- O curso do PARFOR de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste 

Da Bahia- UESB  

 

4.2.1 Objetivos e Concepções conforme o Projeto Político Pedagógico 

 

O curso de Ciências Biológicas do PARFOR da UESB – Campus de Jequié está 

respaldado pela Resolução CNE/CP n° 02, de 18 de fevereiro de 2002 que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena e pela Resolução CNE/CES n° 07, de 11 

de março de 2002 que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências 

Biológicas.  

Com base nas resoluções acima, o curso visa desenvolver no corpo discente, diversas 

competências e habilidades, que vão desde o aumento do comprometimento com valores 

democráticos, passando pelo estabelecimento de relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, chamando atenção para a necessidade de se conhecer os processos de investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento de sua prática educativa e ter competências para gerenciar 

o seu próprio desenvolvimento profissional, entre outras. 

Conforme o Projeto Pedagógico, o Curso tem como objetivo principal “contribuir para 

o desenvolvimento profissional dos alunos-professores que lecionam em turmas de Ciências 

nas séries finais do ensino fundamental e de Biologia do ensino médio, porém, não têm uma 

formação específica na área” (PROJETO 2012, p.135). Estando acordado, portanto, ao Plano 

Nacional de Formação de professores.  

 Além disso, almeja-se que o profissional que ingresse e vivencie o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas possa ampliar sua visão de mundo, compreendendo 

como a Ciência explica a natureza e o mundo, assim sendo, pretende-se que o professor em 

formação venha a respeitar as diversas formas de pensar, preocupando-se com a 

“transformação social em prol de uma sociedade menos injusta em direitos e que partilhe dos 

bens materiais” (PROJETO, 2012, p.136) 

Conforme Garcia (1999, p.77 citando BEYER e ZEICHNER, 1987) cada programa de 

formação de professores tem, de um modo explicito ou implícito, um modelo de professor, 

sendo o processo de formação de professores “necessariamente político e ideológico, e deve 

implicar um questionamento e debate ético e ideológico”.   

Levando em consideração o que foi relatado é necessário ter em mente qual tipo de 

professor quer se formar e para qual realidade, qual contexto. Assim sendo, o curso em estudo 
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possui suas peculiaridades e concepções. Em se tratando da concepção de ensino, o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas vinculado ao PARFOR apresenta uma visão de 

universidade como autônoma, compromissada com o social e pautada na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Entendendo o “ensino como um processo de construção e 

socialização do conhecimento em que os cursistas tenham uma postura crítica e dialógica com 

os saberes prévios que apresentam e os saberes acadêmicos, revisitando continuamente suas 

concepções e práticas” (PROJETO, 2012, p.134).  

 Dessa forma, busca-se uma ruptura com o ensino instrucionista, no qual o 

conhecimento é compreendido como acabado e descontextualizado, valorizando-se a 

quantidade de conteúdos específicos e sua aplicação e o professore é o detentor e transmissor 

do conhecimento (CUNHA, 1996). Mas busca-se um ensino que favoreça uma formação mais 

ampla, em que o aluno-professor desenvolva-se pessoal e profissionalmente, aumentando suas 

habilidades de atuar e intervir no espaço escolar e na realidade social. (PROJETO, 2012) 

 No que concerne a concepção de pesquisa, esta é vista como atividade institucional do 

curso de Ciências Biológicas, centrada não só na produção de novos conhecimentos, técnicas 

e soluções de problemas, mas também como princípio educativo, consolidando-se como 

elemento articulador das funções ensino/pesquisa/extensão. (PROJETO, 2012). 

 A concepção de extensão que o curso apresenta parte da ideia de que ela deve ser vista 

não como uma atividade deixada em segundo plano pela universidade, não deve ser vista 

também apenas como uma prestação de serviço ou difusão de conhecimento produzido pela 

academia. Mas, que ao contrário, deve-se estimular o envolvimento de professores-cursistas 

nas mais diversificadas atividades de extensão, tais como cursos, feiras culturais, congressos, 

seminários, encontros, fóruns e debates nas diversas áreas de saber, desenvolvidas no campus 

de Jequié da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, produzindo conhecimentos que 

cooperem para a transformação social.  

 

4.2.2 Estrutura do curso 

 

O curso funcionava modularmente com encontros ao longo de uma semana (de 

segunda a sábado) por mês, prioritariamente, na primeira semana de cada mês, podendo 

ocorrer alterações conforme calendário da instituição. As aulas ocorriam pela manhã e tarde e, 

em alguns dias à noite, para que fosse cumprida a carga horária por semana e a integralização 

do curso em três anos. Essa forma de funcionamento foi estabelecida para viabilizar a 

permanência dos alunos-professores de outros municípios próximos e que não poderiam vir e 
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voltar todos os dias. Além disso, a maioria dos professores-cursistas trabalhavam 40 horas-

aula  e não seria possível liberá-los todos os dias para as aulas no curso de formação. 

 As condições de funcionamento deste curso, modular, leva a precarização da formação 

do professor, tendo em vista que os professores-cursistas ficam sobrecarregados ao longo de 

uma semana ininterrupta de aulas; desse modo, inferimos que isso consequentemente 

interferirá de alguma maneira na qualidade da formação do professor, bem como na educação 

básica, portanto, medidas de correção destes aspectos fazem-se imprescindíveis. 

Para o ingresso nas turmas do PARFOR é necessário que cada docente da rede pública 

municipal ou estadual faça o seu cadastro em um sistema informatizado, criado pelo 

Ministério da Educação, denominado Plataforma Paulo Freire. Neste sistema, o docente se 

cadastra e atualiza seu currículo. Em seguida, ocorre o processo de validação pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação que confirmarão ou não os dados apresentados. Após a 

validação, as instituições de ensino superior cadastradas, como é o caso da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, realizam um processo de seleção. 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus de Jequié, na turma de 

2009, os alunos-professores foram selecionados por meio de uma prova classificatória em que 

as cinquenta primeiras pessoas classificadas foram convocadas para realizarem a matrícula no 

curso, todavia, permaneceram trinta e sete alunos (37), os outros desistiram por motivos 

pessoais (distância, dificuldade de permanecer na cidade por conta dos gastos, distância da 

família e outros).  

Em relação ao currículo, apresenta quatro dimensões: conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural, prática como componente curricular, estágio Supervisionado e 

atividades Acadêmico-científico-culturais. Totalizam 52 disciplinas (anexos), cumprindo uma 

carga horária de 3.035 horas, distribuídas em créditos teóricos, práticos e de estágios.  

 

 

Tabela 02: Composição da estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas da UESB-
Jequié, por eixos de formação e respectivas cargas horárias. 

 

DIMENSÕES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural 2.190 horas 

Prática como componente curricular 420 horas 

Estágio Supervisionado 225 horas 

Atividades Acadêmico-científico-culturais 200 horas 
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TOTAL GERAL 3.035 horas 

Fonte: Projeto do curso  

 

 Os Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-Cultural correspondem aos 

conhecimentos específicos da área das Ciências Biológicas, das Ciências Exatas e da Terra e 

das Ciências Humanas tendo a evolução como o eixo integrador dos conteúdos. Soma-se a 

essa dimensão os conhecimentos pedagógicos que visam preparar os docentes no que diz 

respeito aos múltiplos fatores que interferem o seu trabalho; acrescenta-se também as 

disciplinas de Educação Ambiental, Educação e Relações Étnico-Raciais e Libras. Em se 

tratando da dimensão da Prática como Componente Curricular essa busca possibilitar aos 

alunos-professores “analisarem algumas das problemáticas evidenciadas no cotidiano escolar, 

contribuindo com novos conhecimentos, permitindo aos cursistas uma ressignificação da 

identidade docente” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2012, p.148), essa se dará por meio da 

observação, reflexão e na construção de novas concepções e práticas educativas, articulando o 

que os professores já trazem da experiência com os conhecimentos já produzidos pelos 

referenciais da área.  

 Como percebemos na tabela 02, é reservado ao curso o Estágio Curricular 

Supervisionado, visto como o momento em que professores-cursistas desenvolverão 

intervenções em suas práticas educativas ou em outras turmas com o intuito de melhorar sua 

prática profissional.  

 A Resolução CNE/CP 02 de 19 de fevereiro de 2002 estipula 400 horas de estágio 

supervisionado, entretanto, como no PARFOR os alunos estão em efetivo exercício regular da 

docência, o estágio poderá ser reduzido, no máximo, em até 200 horas. No caso do curso de 

Ciências Biológicas da UESB a carga horária de estágio é/ foi de 225 horas. As Atividades 

acadêmico-científico-culturais é a quarta dimensão do currículo e correspondem às outras 

vivências (participação em projetos de pesquisa e de extensão, participação em conferências e 

cursos, etc.) que favoreçam uma formação universitária mais ampla, extrapolando o espaço da 

sala de aula e da universidade (PROJETO, 2012).  

 Portanto, percebe-se que o objetivo do curso é contribuir para a formação em várias 

dimensões: acadêmica, profissional e humanística. Desenvolvendo nos alunos-professores 

maior comprometimento com a sua própria aprendizagem, fazendo-os exercer sua autonomia, 

e que passem a se perceberem não como consumidores, mas como produtores de 

conhecimentos. Também chama atenção para a necessidade de que os cursistas passem a 
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cooperar para a preservação da biodiversidade e também para a ética e justiça social 

(PROJETO, 2012)  

 Em se tratando mais diretamente do conhecimento biológico, espera-se que os 

professores-alunos o vejam como uma construção social, histórico, cultural e político sujeito a 

contínuas mudanças, ou seja, que não existe uma verdade absoluta, que as coisas não são 

dadas, que foram sendo construídas ao longo do tempo. Além disso, espera-se que 

“compreendam a relevância do processo evolutivo para a diversificação da vida e analisem as 

consequências da interferência humana para a conservação da biodiversidade” (PROJETO, 

2012, p.133). 

 Alguns trabalhos (SARKYS, et al., 2011; PEREIRA, 2000) apontam a separação entre 

disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a desarticulação entre formação acadêmica 

e realidade prática de escolas, além da dicotomia bacharelado e licenciatura são os principais 

problemas presentes nas licenciaturas brasileiras. Enfatizam que apesar de muitos chamarem 

atenção para a necessidade de superação da formação tecnicista dos docentes, esse padrão 

ainda não foi superado pela maioria dos cursos de formação inicial docente.  

 Após a análise apreendida em relação ao curso percebemos no curso de formação de 

professores de Ciências Biológicas vinculado ao PARFOR essa característica – as disciplinas 

de conteúdo específico continuam precedendo as disciplinas de conteúdo pedagógico e se 

comunicando pouco com elas. Apesar de algumas disciplinas ofertadas no início do curso 

trabalhar de certa maneira as questões pedagógicas. Essa ênfase dada às disciplinas de 

Conteúdos Curriculares de Natureza Científico- Cultural fica evidente  na carga-horária 

destinada a elas: 2.190 horas. 

  No que concerne às ideias de professor reflexivo e pesquisador, percebe-se que o 

curso da UESB preza por este referencial, algo verificado no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) na parte em que versa a respeito do estágio e do Trabalho de Conclusão de Curso.  

 No Projeto do Curso está previsto o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). O TCC vinculado ao PARFOR foi introduzido baseando-se em uma concepção 

de formação docente pautada no desenvolvimento da postura investigativa na prática docente, 

seguindo as orientações da Resolução CNE/CP 02, de 18 de fevereiro de 2002, que aponta a 

necessidade de pesquisar o processo de ensino e de aprendizagem. Segundo consta nas 

Diretrizes Curriculares a pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem é 

necessário, haja vista que “ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para 

a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento” (BRASIL, 2002, p. 2).   
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 Também se guia por alguns referenciais (LÜDKE, 2005; DEMO, 2009; ANDRÉ, 

2001) da área de educação que vêm apresentando argumentos afirmando a relevância da 

pesquisa na formação e prática docente. (PROJETO, 2012) 

 Assim sendo, durante o curso os professores-cursistas vivenciaram a iniciação à 

pesquisa nas disciplinas de Pesquisa e Prática em Ensino de Ciências e Biologia I, II e III, 

respectivamente nos IV, V e VI semestres. No início, foi debatida a relevância da pesquisa na 

formação inicial e continuada dos educadores. Posteriormente, cada graduando elaborou um 

projeto de pesquisa relacionado ao ensino, coletou dados para o trabalho e analisou os 

resultados obtidos. Ao final do processo, cada professor-cursista entregou um relatório do 

trabalho desenvolvido em forma TCC, apresentou oralmente em sala de aula para os colegas e 

a para os demais interessados.  

 Para auxiliar a turma na elaboração e desenvolvimento dos trabalhos, além das 

orientações da professora da disciplina, cada aluno-professor teve um orientador da área de 

ensino de Ciências e Biologia. Na turma pesquisada, a orientação dos 37 alunos-professores 

ficou a cargo dos cinco docentes da área de Educação do Departamento de Ciências 

Biológicas. Além de alguns mestrandos do Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) que também ajudaram na 

orientação de alguns alunos. Acreditamos que se os demais professores se envolvessem nesse 

processo os ganhos seriam mais amplos. Contudo, apesar de os orientadores serem todos da 

área de ensino, isso não se apresentou como um fator que viesse a limitar na escolha de seus 

temas de investigação, que variaram entre pesquisas sob a perspectiva CTS, inclusão, ensino 

de botânica, sexualidade, ensino de zoologia, entre outros.  

 Ao final do curso os professores-cursistas saem licenciados em Ciências Biológicas, 

podendo ensinar a disciplina de Ciências para as séries finais do ensino fundamental e 

Biologia do ensino médio. Os graduados também poderão continuar seus estudos em nível de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu.    

   

4.2.3 Dificuldades para a realização do curso e para o Desenvolvimento Profissional do 

professor. 

 Neste item trataremos acerca dos entraves que os discentes e coordenador citaram para 

que o curso pudesse ser realizado de maneira mais satisfatória. Seguem alguns apontamentos: 

falta de apoio das prefeituras, a questão de gênero, as limitações na interpretação e /ou escrita 

do grupo de professores e a falta espaços de discussão pedagógica para os formadores. 
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a) Falta de apoio das prefeituras.   

 
 Em relação ao apoio das prefeituras verifica-se, uma discrepância entre o que é 

proposto e o que foi realizado neste curso.  Nos diversos relatos, evidencia-se que as 

prefeituras não cumpriram com êxito a sua função. 

Prof. 02: “Tive dificuldades financeiras, por que o município não ajuda, eu passei o curso 

inteiro sem ajuda nenhuma da gestão, alugaram uma casa, mas a casa muito lotada (...)” 

Prof.29: “Esse curso foi  a prefeita de Itagi juntamente com a secretária que fez a adesão, e 

nos afirmaram que dariam ajuda de alimentação, transporte e isso não foi possível. Na 

verdade, minha parte, as despesas é por minha conta, o estado dá a bolsa, mas nós do 

município não temos” 

Prof.30: (...) Ficou a desejar para mim, por conta dessa falta de tempo, não tive tempo de me 

dedicar a faculdade, não tive mesmo. No nosso município, foi complicada essa liberação 

para estarmos aqui, nós tivemos que fazer em 3 semanas o que faríamos em 4, não tínhamos 

folga, não tínhamos tempo nem para AC (Atividade de Classe), você entrava no 1º horário, só 

saía no último.  

Prof.21: “Se tivesse como o governo colocar recurso na conta dos alunos do PARFOR, 

mesmo que não seja como o do estado mas que fosse menos seria interessante, aqui na turma 

tiveram pessoas que desistiram por conta da falta de dinheiro, agora mesmo em Dário Meira 

os professores estão dois meses sem receber, então para vir é complicado, por que você tem 

que vir, tem que fazer feira, pagar passagem(...)” 

Prof. 07: Eu não moro na cidade, morar em uma fazenda para me deslocar é  complicado. 

Morar na zona rural, não ter acesso á internet (...) e tudo mais, é um obstáculo, mas dá para 

superar.  

 O discurso do coordenador ao ser questionado a respeito das dificuldades encontradas 

confirma o que os professores mencionaram: “A maior dificuldade que eu senti assim no 

início, foi o respaldo das prefeituras. Por que muitos alunos tiveram que arcar 

financeiramente”. 

 Ao que parece os governos municipais não vem cumprindo a sua função. Scheibe 

(2010) afirma que é necessário “avançar na questão do regime de colaboração entre os entes 

federados” (p.986), assinalando que os entes federados não estão articulados o bastante na 

execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento docente, para a valorização 

dos professores. A autora ainda relata que foram oferecidos pelo MEC mais de 400 mil vagas 

nos cursos do PARFOR, cabendo aos sistemas estaduais e municipais fornecer suporte aos 



 
 

95 

professores cursistas em exercício. Entretanto, resultados parciais de uma pesquisa 

desenvolvida por Mororó (2012) apontou três problemas graves para o andamento do plano de 

formação de professores no estado baiano e a autora afirma que “o primeiro deles diz respeito 

aos altos índices de evasão nos cursos em andamento proporcionado, principalmente, pela 

dificuldade de planejamento dos municípios quanto à sua participação no estabelecimento do 

regime de colaboração” (MORORÓ, 2012, s.p). 

 Sobre esta questão em dezembro de 2013 realizou-se em Teresina, no Piauí o I 

Encontro Norte Nordeste PARFOR: “O PARFOR e o compromisso com a redução das 

assimetrias regionais”, com a presença de representantes de vários Estado do Norte (Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) e do Nordeste (Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte) além da presença de 

representantes do estado do Mato Grosso (região Centro-Oeste), e de representação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Ao longo deste 

evento foi elaborada após muitos debates, uma carta de caráter reivindicatório, intitulada 

“CARTA DE TERESINA10”, a qual foi endereçada a CAPES e ao Ministério da Educação. 

 Conforme os próprios construtores desta carta, o objetivo foi “identificar fragilidades e 

indicar proposições para possíveis correções, a fim de garantir o pleno sucesso das ações do 

PARFOR nas regiões Norte e Nordeste e quiçá de todo o país” (GONÇALVES et al., 2013, 

p.202). 

  Dentre essas fragilidades destacamos a “falta de compromisso de alguns Estados e 

Municípios quanto à obrigatoriedade e à valoração das contrapartidas, comprometendo a 

articulação para as ações do PARFOR e a inexistência de recursos financeiros para custear 

despesas de deslocamento e alimentação dos alunos do PARFOR” (GONÇALVES et al., 

2013, p.202). 

 Desse modo foi solicitada à CAPES a criação de “formas de financiamento de bolsas 

de estudo como política de incentivo à formação docente, assegurando condições de acesso, 

permanência e conclusão com sucesso e ainda promover e incentivar estados e municípios a 

efetivarem o compromisso de contrapartida na execução das ações do PARFOR” 

(GONÇALVES ET. AL, 2013, p.202).  

 O governo federal, representado pela CAPES, precisa construir mecanismos que 

obriguem de alguma maneira as prefeituras cumprirem com a função que as elas foi destinada. 

O problema de falta de apoio por parte das prefeituras não deveria existir, tendo em mente 

                                                                 
10

 A carta completa está disponível em: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/parfor/article/view/1527/1112.  

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/parfor/article/view/1527/1112
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que, o decreto de 2009 reza em seu artigo 9º, inciso II quando trata da concessão de bolsas 

que:  

O Ministério da Educação apoiará as ações de formação inicial e continuada 
de profissionais do magistério ofertadas ao amparo deste Decreto, mediante 
apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, Municípios e às instituições 
de educação superior previstas nos arts. 19 e 20 da Lei nº 9.394, de 1996, 
selecionadas para participar da implementação de programas, projetos e 
cursos de formação inicial e continuada, nos termos do art. 2

o
 da Lei n

o
 

8.405, de 9 de janeiro de 1992.(BRASIL,2009,s.p)     

  
 Considerando a melhoria da formação docente, os municípios poderiam contratar um 

substituto para o professor-aluno para a semana que ele estivesse no curso. Em vez de fazer 

com que o professor dê todas as aulas em três semanas, como ocorreu com alguns. Essa 

precariedade acarreta perdas para o professor, para a escola e pior, para o aluno.  Como 

vimos, o estado pagava uma bolsa mensal de 456 reais aos seus professores. Talvez as 

prefeituras pudessem alegar que tinham menos recursos financeiros que o estado, todavia, elas 

recebem recursos do FUNDEB. Mais empenho no sentido de garantir durante o período de 

graduação o conforto necessário aos docentes seria imprescindível, assim o desenvolvimento 

profissional do professor-cursista seria talvez mais substantivo.    

 É nocivo pensar a formação docente apenas pelo viés da formação individual. 

Defendemos que acoplados ao desenvolvimento pessoal e profissional do corpo de 

professores, abarque-se a preocupação com a melhoria da qualidade da Educação e isso é 

papel que indubitavelmente cabe aos governos.  Em consonância com esse pensamento 

Terrazan (2005) discorre que “nas últimas décadas temos percebido uma clara sinalização de 

que as mudanças nas escolas e nas salas de aula dependem de certas condições gerais da 

organização escolar e, ao mesmo tempo, de características próprias dos professores que nelas 

atuam.” (TERRAZAN, 2005, p. 153).    

 O Plano Nacional de Educação – PNE já aponta que  

 

A valorização do magistério só poderá ser obtida por meio de uma política 
global do magistério, a qual aplica, simultaneamente: a formação 
profissional inicial, as condições de trabalho, salário e a formação 
continuada. Assinala a formação de professores tem se tornado pouco eficaz, 
pois os professores chegam em sala de aula e encontram uma realidade 
desanimadora. Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas 
uma parte da tarefa (BRASIL, 2012, p. 114). 

  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8405.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8405.htm#art2
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B) A questão de gênero na Educação 

 

Dos dados recolhidos verificou-se o que a literatura há muito vem apontando, isto é, 

que a presença feminina na prática docente ainda prevalece. Do total de entrevistados, 86,5% 

eram do sexo feminino; apenas cinco dos cursistas eram do sexo masculino. Infelizmente esse 

fator, apresentou-se como um obstáculo para a formação, uma vez que, em muitos momentos 

as atribuições de mulher (mãe, esposa, etc.) eram colocadas como justificativas a não 

realização das atividades. 

As dificuldades não foram assinaladas apenas pelas professoras-cursistas, mas também 

pelo coordenador do curso, que também exerceu a função de professor em alguns semestres. 

Entre as dificuldades apontadas por ele, acreditamos que uma merece destaque - a questão de 

gênero. No escopo deste texto não cabe aprofundamentos sobre tal questão, mas é pertinente 

apontá-la e caracterizá-la brevemente. 

Coordenador: “A questão de gênero na educação, é muito forte, isso eu vi muito claramente 

no curso, pude perceber isso. Por quê? As professoras, o maior argumento que utilizavam 

para justificar as ausências ou dificuldades, era a família; pois ela ainda é pensada como 

aquela que vai gerir a família, por mais que hoje se discuta essa questão de gênero. Então 

ela deve dá conta do trabalho e também da família, isso muitas vezes sobrecarrega; ela 

muitas vezes não consegue agir como gostaria”. 

  Em conformidade com Louro (2007) gênero se refere às diferenças construídas sócio e 

culturalmente entre homem e mulher. Assinala que a sociedade costuma estabelecer normas 

que hierarquizam grupos. No caso de gênero, entende-se que o homem detém o poder sobre a 

mulher. Esclarecido assim talvez, o porquê de na profissão docente (mal remunerada, sem 

prestígio social) termos tantas mulheres. Percebe-se, portanto que a feminização da profissão 

acabou se tornando um entrave para a qualificação docente. “A feminização da função ao 

invés de representar de fato uma conquista profissional das mulheres, tem se convertido num 

símbolo de desvalorização social” (BRASIL, 2002, p.31) e no curso constituiu-se em um fator 

negativo.  

 Não cabe neste trabalho recuperar a história da feminização da docência11, mas 

entender este processo é importante para compreendermos certas características da profissão.    

Os depoimentos de algumas professoras ratificam a afirmação do coordenador: 

                                                                 
11

 Para melhor compreensão sugerimos o capítulo 4 “O gênero da docência” do livro “Gênero, sexualidade e 

educação” de Guacira Lopes Louro e o trabalho “Ser professora: escolha, vocação ou falta de opção?” de santos 

e Allain (2009).  
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Prof. 14:  “eu sou arrimo de família, preciso sustentar a casa, netos e ainda vir para a 

faculdade”  

Prof.37: “não foi fácil deixar minha família  em casa, sair e ficar uma semana fora”  

 Alguns professores relatam descontentamento em não terem sido realizadas todas as 

aulas de campo previstas. Esta insatisfação é compartilhada também pelo coordenador. 

Entretanto, ele explica que quando foram realizadas algumas tentativas não obteve êxito, 

justamente por que as professoras alegavam que não poderiam ficar distantes de suas casas e 

de sua família.  

Coordenador: “E outra coisa foram as aulas de campo. Teve alunos que até brigaram, 

fizemos aquela atividade em Salvador, mas, por exemplo, eles(as) não queriam ficar mais de 

um dia pois, queriam ir embora, “quero ir para minha casa, ver meu filho”, isso atrapalhou 

até as aulas de campo, pois por exemplo, se eu quisesse fazer uma aula de mais de dois dias, 

não poderia por causa da família, isso dificultou, não dava para garantir para uns e não 

para outros, então, o que foi feito foram aquelas que era de um dia, ia e voltava no mesmo 

dia. Mas as que exigiam mais de um dia, não queriam, foi por isso que não continuamos 

fazendo, alguns não podiam ir, a ideia é fazer a aula de campo, voltar para a sala de aula, 

fazer atividades, pensar as coisas assim, mas como é que você faz uma aula e as professoras 

não poderem ir?”. 

 Discute-se atualmente que a mulher vem tendo uma dupla jornada por ocupar espaços 

no mercado de trabalho e ainda seguir com suas outras atribuições domésticas (dona de casa, 

mãe). Por conseguinte, poderíamos afirmar que o curso de formação caracteriza-se como a 

soma de mais uma jornada de trabalho, sobrecarregando ainda mais essas mulheres.  

 Mororó (2012) discorre sobre os principais problemas enfrentados pelo PARFOR na 

Bahia e revela que,  

No levantamento divulgado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão na 
Bahia responsável por coordenar a formação em serviço dos docentes das 
redes públicas, alguns cursos vinculados ao PARFOR o índice de evasão 
chega até a 80%. As causas ainda estão sendo investigadas. Entretanto, uma 
das queixas mais frequentes dos alunos tem sido a dificuldade de conciliar os 
estudos com a jornada de trabalho, o que exige deles um esforço muito 
grande e o sacrifício da vida pessoal (MORORÓ, 2012, s.p). 

  

 Imaginemos então, o fato desses professores-cursistas serem em sua maioria mulheres. 

Para Santos e Allain (2009) o fato de as mulheres enfrentarem longas jornadas de trabalho e 

assumirem, além do trabalho na escola, as tarefas domésticas, implica em escasso tempo para 

investir na formação contínua. 
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 Por um longo período da história as professoras trabalhavam apenas um período, uma 

vez que, seu salário era tido como complementar aos dos seus maridos. Todavia, os baixos 

salários recebidos por uma uma jornada parcial levou as mulheres a optarem por uma jornada 

de tempo integral. E o saldo disso é a dificuldade de investimento pessoal no desenvolvimento 

profissional, o que vem a acentuar a cultura de desprofissionalização do magistério 

(BRASIL,2002).  É importante lembrar que informações reveladas pelo INEP com base nos 

resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2007 apontam que o perfil 

predominantemente feminino dos profissionais vai se modificando à medida que se passa da 

educação infantil para o ensino médio e para a educação profissional.  

 Acreditamos, porém, que essa discussão é dialética. Se por um lado a condição de 

mulher constituiu-se em um limite para a realização mais satisfatória do curso, por outro lado, 

o curso permitiu que estas mulheres fizessem reflexões acerca das representações (de gênero) 

existentes na sociedade. É necessário que as professoras ajam criticamente diante da sua 

profissão e de sua posição de mulher; reconhecendo a importância da sua formação, tanto para 

elas, quanto para a melhoria da educação.   

C) As limitações na escrita e interpretação. 

 

 Quando tratamos a respeito do desenvolvimento profissional de um grupo de 

professores, raramente imagina-se que poderíamos estar tratando de pessoas que 

apresentassem certos tipos de limitações. Contudo, o que pode ser verificado é que, apesar de 

o eles estarem na sala de aula há alguns anos, possuir uma bagagem profissional considerável, 

muitos apresentavam dificuldades muito primárias, como expõe o coordenador do curso:  

Coordenador: “A maioria tinha dificuldade nas questões de domínio de conhecimento, em 

termos de leitura, interpretação, eu vi isso no primeiro semestre. E isso me deixou muito 

preocupado, pois o que pude constatar é que o professor que está na escola é o professor que 

tem muita dificuldade. O processo educativo no Brasil já nasceu deficitário, se você tem na 

escola dando aula, pessoas que tem dificuldade de escrita, leitura, interpretação, não é que 

eu exigia algo extraordinário (...). Dificuldade de argumentar, coisa simples. Dificuldade de 

finalizar um texto, concluir”. 

 Concordamos com o coordenador quando ele expõe que a realidade descrita foi 

preocupante. E não poderia deixar de ser, pois os professores em exercício são em última 

instância os formadores de jovens e crianças. Como bem afirma Santos (2006), são os 

professores que vão atuar no ensino formal, contribuindo para que os jovens exerçam 
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conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito a sua formação técnico-científico-

cultural, portanto, são os  representantes legais da educação do país.  

 E essa não é uma realidade exclusiva deste curso. Araújo et al. (2012) assinala em seu 

trabalho que os professores formadores do curso de pedagogia do Cariri, em sua maioria, 

queixam-se de grande deficiência dos alunos, especialmente, na questão da leitura e escrita, a 

qual impossibilita maiores ganhos de aprendizados, uma vez que, a aquisição dos mesmos 

exige imprescindivelmente essas habilidades. 

  Entretanto, é impossível não concordar com Pimenta (2002) ao analisar estes tipos de 

situações:  

Quando são questionados pela sociedade o mau desenvolvimento intelectual 
dos jovens (...) responsabilizam-se os professores, esquecendo-se que eles 
são também produto de uma formação desqualificada historicamente, via de 
regra, através de um  ensino superior quantitativamente ampliado  nos anos 
1970 em universidades- empresas (PIMENTA, 2002, p.4) 

  

 A autora citada está relatando os casos de má formação; aqui estamos a tratar de 

professores (a maioria) que não tiveram formação em nível superior alguma.  Não queremos 

com isso, colocar os professores em posição de coitados, mas eles são sim, marcados por uma 

história de descaso com a educação do país ao longo do tempo. Sabe-se que a licenciatura 

ficou delegada às pessoas de classe econômica menos favorecida; que tiveram acesso a uma 

educação também precária. Infelizmente o professor formador teve ou teria que partir de um 

patamar pouco propício.  

 Nas palavras de Santos (2011 apud SANTOS; POWKAZA, 2012) o desenvolvimento 

profissional docente é um processo que vai se conquistando ao longo da carreira do 

magistério. Para tanto, implica em uma responsabilidade individual, coletiva, institucional e 

política, intrinsecamente relacionado à qualificação dos processos formativos docentes. 

 Para Day (2001) a mudança do professor, um resultado necessário do desenvolvimento 

profissional eficaz, é complexa, imprevisível e depende das suas experiências na vida, na 

carreira, da sua disposição, das suas capacidades intelectuais, das condições sociais e do apoio 

institucional.  

 Faz-se necessário enfatizar o trecho que chama atenção para as responsabilidades, pois 

em muitos momentos atribuímos a responsabilidade pelo desenvolvimento profissional, 

unicamente ao professor. Em se tratando da política pública que é o PARFOR parece saltar 

aos nossos olhos que o governo (seja na escala federal, estadual ou municipal) está somente 

preocupado com os dados estatísticos; adequando quantitativamente o Brasil aos padrões 
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mundiais e qualitativamente deixando-o como um país pseudodesenvolvido com uma 

educação de terceiro mundo. 

 Dado o exposto, não seria pertinente pensarmos em ampliar o tempo da graduação 

desses professores em vez de reduzi-la? Não seria viável permanecer com estes professores no 

ambiente acadêmico (espaço de construção do saber) para tentar de alguma forma ajuda-los a 

diminuir essas dificuldades? Acreditamos que a resposta a estas questões é indiscutivelmente 

sim, pois ampliar o tempo de formação deixaria os professores menos sobrecarregados, não 

sendo necessário, portanto, ao longo da semana de aula deixa-los muito atarefados; assim, 

teriam mais tempo para se dedicar aos estudos e quiçá, sanarem essas dificuldades que se 

constituem como limites para o seu melhor desenvolvimento profissional. No depoimento de 

uma professora percebemos a mesmo aspiração: (...) “então é muito puxado, eu gostei muito, 

mas eu acho que se a carga horária fosse distribuída em mais tempo, acho que 

aprenderíamos um pouco mais”. (Prof. 20).  

 

D) Falta de ambientes de discussão pedagógica para os professores formadores.   

 

 O professor universitário também necessita formar-se permanentemente. Assim como 

o desenvolvimento profissional do professor da Educação Básica se dá ao longo da vida, o do 

professor universitário acontece de maneira análoga. Todos os anos, recebem diferentes 

turmas, por conseguinte, distintos alunos - com realidades extremamente diversas. E da 

entrevista com o coordenador o papel dos professores formadores e a sua formação fica 

evidenciada:  

 Coordenador: “Até assim a questão da intransigência, pois você sabe que a gente 

não pode dizer que é um fracassado e ponto final. Acho que esses programas não... assim a 

gente tem que entender é que os que estão aqui, são as pessoas que estão lá. Não adianta a 

gente querer que sejam outras pessoas, às vezes dizem ah, por que são assim? O que nós 

temos são eles, e eles são assim, são assim, então a gente pode mudar, cair a ficha e a partir 

daí trabalhar.”    

 Nas entrelinhas desse depoimento fica evidente que muitas vezes o formador não se 

encontra preparado para receber um grupo de alunos tão heterogêneo como o do PARFOR de 

Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié. “Como operar uma transformação radical 

nos cursos de habilitação e nos programas de formação em serviço se os formadores também 

não passarem por um processo radical de atualização, inserido em programas de 

desenvolvimento profissional permanente?” (BRASIL, 2002, s.p).  
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 Acreditamos que não seja tão necessário um programa, mas o simples oferecimento de 

condições para que o professor formador possa discutir o que acontece no seu dia-a-dia em 

sala de aula, mostra-se uma prática promissora. Se chamarmos atenção para a necessidade da 

reflexão sobre e na ação dos professores da Educação Básica isso deve estar presente no 

âmbito universitário igualmente. É necessário que o professor da Educação Superior também 

invista em seu desenvolvimento profissional.  

 O professor da universidade deve se perceber também em constante processo de (re) 

construção, deve entender que aquele grupo de professores já é tachado de irresponsáveis, 

incompetentes, trazendo as marcas do descaso com a educação e com a formação deles. Por 

isso, deveriam encontrar na universidade um quadro de professores que faça com que eles se 

renovem e queiram continuar no processo de edificação do conhecimento- não estamos 

convocando os professores universitários a serem psicólogos, mas indicando que devem estar 

mais atentos às questões pedagógicas e humanas, não somente ao conteúdo científico.  

 A formação pedagógica do professor universitário é algo inquestionavelmente 

necessário, tendo em vista que estes profissionais são mais que pesquisadores, exercendo 

também o papel de docentes. Entretanto, ao longo dos anos aconteceu nas universidades algo 

muito parecido para não dizer igual ao que ocorreu na educação básica- uma valorização do 

conhecimento de conteúdo específico, onde para ensinar bastava apenas ter conhecimento da 

matéria. De acordo com Pachane (2005), 

 

A pós-graduação, locus privilegiado para a formação do professor 
universitário, tende a priorizar em suas atividades a condução de pesquisas, 
tornando-se responsável, mesmo que não intencionalmente, por reproduzir e 
perpetuar a crença de que para ser professor basta conhecer a fundo 
determinado conteúdo ou, na educação superior, ser um bom pesquisador. 
(PACHANE, 2005, p. 12) 

 
 Pimenta e Anastasiou (2002, p.37), assinalam que “o predomínio do despreparo e até 

um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual 

passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula” é bastante 

comum nas universidades. E não é demais enfatizar que no caso do PARFOR e das 

licenciaturas de maneira geral, eles também são responsáveis pelo processo de ensino-

aprendizagem dos alunos da educação básica. Inferimos  que por essa razão o coordenador do 

curso faça a seguinte alusão: “Por mais que tenhamos tentado trabalhar; acho que a gente 

poderia pensar em outra maneira de garantir aos formadores espaços contínuos de discussão 

(...) talvez garantir uma bolsa naquele semestre se ele participar das reuniões pedagógicas, 
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eu acho que poderia fazer, para que possamos nesses espaços discutir propostas, trazer 

ideias, assim você também ajuda os formadores, para que eles possam pensar em propostas 

que ajudem na sala de aula”.  

 A formação do professor universitário também é cheia de conflitos e de crescimento. 

Ao longo da sua vida profissional ele se encontra diante de muitas situações diferentes e de 

alunos também diferentes, logo, se faz necessário investimentos no seu desenvolvimento, uma 

vez que, ele é sem dúvida um sujeito em formação.  

 Conforme Isaia e Bolzan (2010) os professores universitários se deparam com 

conflitos e dilemas semelhantes aos dos professores da educação básica, pois assim como os 

professores da educação básica, eles também precisam pensar no sujeito em formação. 

Contudo, no caso estudado, o aluno é um sujeito adulto que sabe por que escolheu seu campo 

de formação e está apto a apreendê-lo, apesar dessa suposta homogeneidade, existem sujeitos 

que muitas vezes não aprendem dentro dos padrões pensados.  

 As autoras assinalam ainda que muitos professores universitários criam uma 

representação do sujeito ideal e para ele pensa, organiza e reorganiza o trabalho. E assim 

afirmam  

Os professores universitários também enfrentam a difícil tarefa de 
aproximação entre o ideal, o real e suas representações acerca destes sujeitos 
da formação. Desse modo, é necessário reconhecermos que a formação de 
formadores tem especificidades e que não pode prescindir da compreensão 
dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional (ISAIA; BOLZAN, 
2010, p.4).  

  

 Dado o exposto, criar espaços de constantes discussões dos professores formadores 

faz-se viável e pertinente, uma vez que, as trocas de experiências entre os pares constitui um 

canal de desenvolvimento profissional. E ainda podemos citar a necessidade dos professores 

discutirem o andamento do curso, se comprometendo ainda mais com a formação dos 

professores que irão atuar na Educação Básica. Destacamos que por meio do PARFOR os 

professores formadores de alguma forma foram aproximados da escola, sendo, portanto, como 

um aspecto positivo, tendo em vista as acusações de que o professor universitário não conhece 

a realidade da escola.  
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4.3- AS CONTRIBUIÇÕES DO CURSO  

 

Conhecer é mais do que obter informações. Conhecer significa trabalhar as informações 
(Pimenta, 2002, p. 39). 

 

 Por meio desta categoria intentamos aclarar o máximo possível quais foram os 

subsídios dados pela Licenciatura em Ciências Biológicas ao desenvolvimento profissional 

(DP) do grupo de professores estudados. Tendo em mente a pluralidade dos conhecimentos 

dos professores; tomamos como parâmetro os referenciais teóricos adotados e os discursos 

dos professores-cursistas, os quais nos permitiram apresentar abaixo alguns indicadores de 

desenvolvimento profissional:  

 Construção de saberes da disciplina 

 Aquisição Saberes pedagógico-didáticos  

 Formação de profissionais reflexivos 

 A formação do Professor pesquisador 

 Participação do professor em outros espaços de formação 

 Perspectiva de formação continuada/ permanente 

 O estágio como espaço de construção do saber 

 Mudanças na vida pessoal 

 Em trabalho extremamente interessante, Puentes et al. (2009)12 faz um retrospecto 

histórico-epistemológico em relação aos termos utilizados para fazer referência “à ação de 

conhecer, compreender e saber-fazer associado à docência” tomando como base onze 

diferentes autores. Segundo o autor, alguns chamam de competências, outros de 

conhecimentos e outros ainda de saberes. Todavia,  

Independentemente do agrupamento feito das classificações e tipologias, 
para uma melhor análise, foi possível perceber que o significado conceitual 
dos termos empregados, para referir-se ao conjunto de capacidades mais ou 
menos sistematizadas necessárias para pôr em prática a profissão de 
professor (“conhecimento”, “saberes” e “competências”), é quase o mesmo 
nos onze autores consultados. Para todos eles, a profissionalização da 
docência compõe-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 (PUENTES, 2009, p. 182). 
 

 Puentes et al. (2009) ainda expõe que o termo “saberes” é mais utilizado pelos autores 

brasileiros: Freire, Gauthier, Tardif e Cunha, apontando que mesmo todos eles titulando de 

“saberes” ainda assim existe um “pluralismo epistemológico” que gravita em torno desses 

                                                                 
12

 Trabalho disponível em http://www.scielo.br/pdf/er/n34/10.pdf.  

http://www.scielo.br/pdf/er/n34/10.pdf
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saberes docente nos diferentes pensadores. Entretanto todos estes caminham para a mesma 

direção.  

 Considerando o debate sobre quais os saberes necessários à formação e atuação de 

professores, Tardif (2002 apud BORTOLINI, 2009), propõe a articulação entre quatro 

categorias de saberes: Saberes da formação profissional (Ciências da Educação, 

Conhecimentos Pedagógicos); Saberes das disciplinas (Conhecimento científico específico 

para área de atuação), Saberes curriculares (Saberes dos diferentes campos que a partir da 

transposição didática são objetivados nos currículos) e os Saberes da experiência (Saber fazer 

e saber ser, saberes fundados na prática docente).  

 Desse modo, neste trabalho assumimos o termo “saberes”, para referimo-nos às 

habilidades, conhecimentos e competências construídos pelos professores ao longo do curso 

de formação. Tendo em mente que, o termo saberes é mais amplo, não restringindo os 

diferentes conhecimentos.  

4.3.1- Construção de saberes da disciplina  

 

 A literatura (CARVALHO, 1992; FURIÓ, 1994; GIL-PEREZ,1991; CARVALHO; 

GIL-PEREZ, 2003; SHULMAN, 1987, 2001, 2005) pertinentemente relata que uma das 

maiores dificuldades no Ensino de Ciências é a falta de conhecimento da matéria- algo que 

muitos professores apresentam. E um dos principais objetivos do curso, se não o principal, foi 

preparar estes profissionais para trabalhar estes conhecimentos de conteúdo específico em sala 

de aula. De acordo com as respostas dos professores pode-se assegurar que este objetivo foi 

alcançado em pelo menos 30% do grupo, uma vez que, citaram a construção de 

conhecimentos das Ciências Biológicas como uma das aquisições mais relevantes. É o que 

sugere os trechos dos depoimentos abaixo:  

 Prof.16: “Eu não teria a capacidade de trabalhar alguns conteúdos se não tivesse passado 

pela graduação, principalmente fisiologia humana, fisiologia dos vegetais, tem conteúdos que 

são de grande relevância para os alunos e se não tivéssemos passado pelo PARFOR não 

teríamos uma base tão sólida para trabalhar esses conteúdos em sala de aula ou então faria 

de qualquer forma(...), sem nenhum enfoque mais especifico, quando você parte para falar de 

alguns conteúdos que você não tem conhecimento para os alunos é melhor(...).”  

Prof.02: “ muito conhecimento específico eu não tinha nem ideia  e eu aprendi no curso e 

esse conhecimento me ajudou a melhorar as minhas práticas e foi bem visto no estágio(...) 

conhecimentos que aprendemos sobre botânica, sobre a zoologia e foi assim muito proveitoso 

e a gente vê que quando o professor muda a sua prática o aluno muda  o seu comportamento, 
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a maneira do interesse pelas aulas, eles se interessam pelas aulas. (...), o professor leigo nos 

assuntos da Biologia é um professor que leva a profissão empurrando, mas ele não pode se 

considerar um profissional”.  

Prof.05: “(...) mas depois do curso direcionando Ciências, Biologia, hoje houve muitas 

mudança, em relação a tudo, em relação ao comprometimento, em relação ao conteúdo, em 

relação de passar a disciplina”.  

Prof. 06: “ pois tinha coisa no livro que eu nunca tinha visto justamente como a evolução, os 

livros cada vez mais atualizados, eu sempre tinha que está voltando lá e com o curso eu 

consegui fazer essa relação normalmente. Tinha coisas que coincidentemente eu estudava  em 

uma disciplina na faculdade e estava trabalhando com os meninos, já trazia novidades que 

aprendíamos, mostrava para eles”  

Prof. 07 “Hoje me sinto mais segura principalmente com os conteúdos de 7ª  série (corpo 

humano) 5ª e 6ª também”  

Prof.32: “ (...) a informação que passa para a gente, coisas específicas, ao você ter essas 

informações você pode ministrar aulas muito melhores para os seus alunos”  

Prof.17:“Uma das grandes coisas que eu percebi como mudança, foi em relação a 

segurança, aquilo que a gente vai construindo com o novo, é lógico que o novo as vezes nos 

assusta, mas ele também nos posiciona.  

Prof.31:“o que mudou foram os meu conhecimentos em relação a biologia, o que eu aprendi 

no magistério foi muito pouco, superficial, ou quase nada”  

Prof.25:“Tenho mais segurança para trabalhar os assuntos”  

Prof..17: (...)“as vezes eu me sentia muito insegura, talvez pelo fato de ter pouco 

conhecimento da biologia. E depois que estou passando por aqui, percebo que as aulas, em 

especial no estágio (que está sendo um período muito bom) temos aproveitado para 

aprimorar mais as aulas, enriquecido mais o conteúdo”  

Prof.14: Hoje eu já tenho conhecimento, porque o curso me proporcionou, a minha prática 

de hoje é diferente da de ontem; antes e o depois: há uma mudança visível, hoje os alunos 

fazem as perguntas e você já sabe responder, não é que você é um sabe tudo, mas é que você 

entra com mais segurança” ( Prof.14) 

Prof. 25: “Antes eu não me preocupava muito em buscar algo novo para estar levando para 

sala de aula e hoje já tenho essa preocupação (...). Os conteúdos são os mesmos, mas a 

diferença é que a gente pode estar mudando, aqueles conteúdos que eram trabalhados de 

uma forma, hoje podemos trabalhar de outra forma (...), tenho mais segurança para 

trabalhar os assuntos”. 
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 Para Gil Pérez (1991, p. 72) “se existe algo que se mostre um consenso absolutamente 

geral entre os professores, é, sem dúvida a importância concedida ao bom conhecimento da 

matéria a ensinar” 13. 

Apesar de somente uma parcela dos professores fazerem alusão à aquisição de saberes 

da disciplina, isso não significa que os outros não tenham ampliado seus conhecimentos 

científicos. É importante frisar que, os questionamentos realizados ao grupo não foram 

diretivos. Quando os professores-cursistas referem-se a maior segurança em sala de aula, 

cremos estar subentendido que essa confiança provém do conhecimento que eles agora 

possuem da disciplina. E esta segurança é necessária para que o professor possa escolher 

melhor suas metodologias, obtenha resultados mais positivos ao selecionar os conteúdos e 

para que consiga investigar a sua prática e o processo de ensino-aprendizagem de maneira 

geral.  

Conforme Cunha (2006, p. 65) “o aligeiramento da formação e as condições de 

ingresso dos alunos sugerem uma condição superficial de apropriação do conhecimento 

específico”. Entretanto, de acordo Trivelato (1999) não é esperado que os cursos de formação 

ofereçam todo o arcabouço de conhecimentos conceituais que o professor empregará ao longo 

de toda a sua vida profissional. Para a autora o que se enfatiza “é a necessidade de uma 

formação que propicie segurança quanto aos conceitos da área, e que prepare o professor para 

buscar atualização e formação continuada”. (TRIVELATO, 1999, p. 209). 

É válido salientar que alguns estudos que discutem a graduação regular têm 

demonstrado que muitos docentes, mesmo terminando seus cursos de licenciatura apresentam 

carências em relação ao conhecimento do conteúdo específico da disciplina que irão ensinar. 

Destarte, acreditamos que o curso na modalidade PARFOR não deve ser muito distinto. E se 

fossemos fazer uma analogia entre os dois públicos, veríamos que os limites para 

aprendizagem no grupo do PARFOR seriam maiores, haja vista que as pessoas já constituíram 

família, trabalham quarenta ou sessenta horas, ou seja, possuem atribuições que muitas vezes 

os impedem de se dedicar com mais afinco. 

 A respeito dos saberes da disciplina os Referenciais para a Formação de Professores  

alega que é imprescindível que todo professor tenha conhecimento  das áreas que vai ensinar.  

São conhecimentos mais amplos do que os que se constroem no ensino 
médio, tanto no que se refere ao nível de profundidade quanto ao tipo de 
saber. É o conhecimento  do objeto de ensino o que vai possibilitar uma 
trasposição didática adequada. É preciso que o professor tenha domínio de 

                                                                 
13

 Tradução nossa. 
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conteúdo, também porque é condição essencial para que possa compreender 
o processo de construção dos alunos (BRASIL,2002, p. 101)   

 

 Dito de outra forma, não se pode ensinar o que não se sabe, a condição primeira para 

que o ensino aconteça é que aquele que se dispõe a ensinar (o professor) tenha o 

conhecimento necessário da disciplina. Se analisarmos com rigor o que é necessário para 

alguém ser considerado um profissional, ou seja, que se domine um conjunto de capacidades e 

habilidades especializadas os faz ser competentes em um determinado trabalho (IMBÉRNON, 

2009), teremos que concordar com a posição dos professores. Para Contreras (2012) apesar de 

parecer paradoxal, a autonomia está ligada à consciência de nossa insuficiência. E os 

discursos dos professores alunos indicam que eles percebiam as suas carências. 

 Conforme Grossman et al. (2005, p. 11) “o conhecimento do conteúdo é integral ao 

ensino”. Para Trivelato (1999), independentemente da orientação adotada pelo profesores, 

fatores como o domínio e a segurança em relação aos conteúdos é o que vai permitir ao 

docente ter uma maior percepção do que é fundamental no ensino, bem como o que é 

generalizável e do que é particular. Para a autora  

Mesmo os procedimentos didáticos ficam seriamente comprometidos caso 
não exista uma forte compreensão dos conteúdos. Como selecionar a melhor 
atividade para desenvolver determinado assunto sem conhecê-lo em 
profundidade? Como planejar uma modalidade didática ou preparar um 
material didático sem a habilidade de discriminar o que é essencial? Como 
orientar as atividades dos alunos sem ter plena consciência de onde se espera 
que eles cheguem? Como implementar uma metodologia mais participativa 
temendo as questões que os alunos possam formular” (TRIVELATO, 1999, 
p. 209) 

  

 Ao afirmar “eu não teria a capacidade de trabalhar alguns conteúdos se não tivesse 

passado pela graduação”, o professor. 16 corrobora com o que supomos - a graduação em 

Ciências Biológicas do PARFOR cumpriu com uma das dimensões propostas em seu Projeto 

Político Pedagógico, isto é, abrangeu satisfatoriamente os Conteúdos Curriculares de 

Natureza Científico-Cultural correspondentes aos conhecimentos específicos da área das 

Ciências Biológicas.  

 Carlsen (1988 apud GROSSMAN, et al., 2005, tradução nossa) assinala que a falta de 

conhecimento do conteúdo pelos professores pode também afetar o estilo de instrução. Para a 

autora se os professores não se sentirem seguros em relação ao conteúdo que irão trabalhar 

podem acabar elegendo falar mais a solicitar questões vindas dos estudantes, por receio de 

chegar a um terreno desconhecido. Percebe-se assim, que a falta de saberes da disciplina 
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compromete até mesmo o desenvolvimento do aluno, uma vez que, acarretará limitações à sua 

participação. 

Pozo e Gómez Crespo (2009) ponderam que os conhecimentos disciplinares é o corpo 

de conhecimentos aceitos pela comunidade científica. Conforme os autores, conteúdos como 

calor, energia e outros “são ensinados não pelo seu valor formativo para os alunos, mas 

porque são conteúdos essenciais da Ciência, sem os quais ela não tem sentido” (p.248). 

Afirma que os currículos para o ensino fundamental e médio imitam o formato trabalhado nas 

universidades; o professor busca ensinar o que aprendeu, assim como aprendeu.  

Acreditamos que é necessário tomar muito cuidado com o que pode acontecer com o 

ensino de Ciências Biológicas. Defende-se atualmente mais atenção aos conhecimentos 

pedagógicos por conta de uma supervalorização que ocorria, e que na verdade ainda ocorre 

dos conhecimentos de conteúdos específicos em detrimento dos saberes didático-pedagógicos; 

entretanto, é pertinente enfatizar que a escola existe para que o aluno tenha acesso ao saber 

sistematizado, ou seja, conheça e se aproprie da cultura científica para que possa tomar 

decisões e  se posicionar diante da sociedade. Como bem aponta Pozo e Gómez Crespo (2009, 

p. 248) para alguns autores “a eliminação ou redução dos conteúdos disciplinares- ou seja, dos 

tradicionais conteúdos conceituais- considera-se como uma trivialização ou redução da 

própria educação científica”. 

Somos infelizmente, obrigadas a concordar com essa ideia, pois, se não nos 

preocuparmos com o ensino dos conteúdos, estaremos esvaziando o ensino das Ciências 

Biológicas. Vale ressaltar que, não estamos sob nenhuma hipótese negando a necessidade de 

se trabalhar os saberes pedagógicos, o que apenas queremos é defender que não deve haver 

valorização de um saber em prejuízo do outro, ou seja, não estamos negando nem um nem 

outro- mas defendendo a necessidade de equilíbrio.  

 Furió (1994) assinala 

Se realmente se deseja lalcançar uma mudança didática eficaz de 
pensamento e ação docente de senso comum, é essencial reconhecer o papel 
da educação científica como o núcleo central do conhecimento acadêmico e 
da necessidade de a investigação avance em  trabalhos teóricos que 
favoreçam a construção de um corpo específico de conhecimentos capaz de 
integrar de forma coerente os seus resultados.(FURIÓ, 1994, p.194, tradução 
nossa) 

 

De acordo Rosa (2004, p.29) “é evidente que o conhecimento específico é condição 

fundamental para a atuação docente”. Acreditamos que os programas de formação devam 

extrapolar a aquisição de conceitos científicos, se de fato almejam possibilitar o 
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desenvolvimento profissional do professor. Por isso, destacamos também os discursos dos 

alunos em relação a outros conhecimentos - os didáticos e pedagógicos, os quais fazem parte 

da dimensão dos Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural.   

Para Silva (2002 apud HERDEIRO; SILVA, 2011, s.p)  

 

O desenvolvimento profissional não se estrutura somente no domínio de 
conhecimentos sobre o ensino, mas também nos domínios das atitudes, das 
relações interpessoais e das competências ligadas ao processo pedagógico. 
Ou seja, os professores terão de mobilizar nas suas práticas não só 
conhecimentos específicos das disciplinas que leccionam, mas um conjunto 
de outras competências que concorrem para o sucesso da prática pedagógica 
com consequências na construção da identidade, no desenvolvimento e na 
realização profissional. 

 

4.3.2- Aquisição Saberes pedagógicos e didáticos.  

 

 Antes de começarmos a discorrer a respeito dos conhecimentos pedagógicos 

construídos pelos professores, sentimo-nos obrigados a esclarecer o que estamos titulando de 

saberes pedagógicos, tendo em vista os vários sentidos existentes para o termo. Vale ressaltar 

que não estamos tratando de uma “categoria autônoma e separada” das outras, mas como se 

trata de um conjunto de conhecimentos que possui alguma peculiaridade, merece destaque.  

Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 
provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do 
termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou 
menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa 
(TARDIF, 2008, p. 37). 

  

 Ainda em conformidade com Tardif (2008) os saberes pedagógicos associam-se com 

os conhecimentos das Ciências da educação de tal modo que muitas vezes é impossível 

distingui-los. Por isso, neste trabalho, estamos colocando no mesmo âmbito os conhecimentos 

relacionados aos processos de ensino aprendizagem de Ciências, às metodologias de ensino, 

as tendências de ensino, além da relação professor e livro didático. 

.   Pimenta (2002) divide os saberes pedagógicos em: a) saberes pedagógicos 

propriamente ditos (responsáveis por pensar o ensino como uma prática educativa, com 

diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano); e b) saberes didáticos 

(responsáveis pela articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar nas 

situações contextualizadas). 

 Como afirmamos anteriormente o curso foi pensado levando em consideração a 

Resolução CNE/CP 02, de 18 de fevereiro de 2002, e essa preconiza que na construção do 
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projeto político Pedagógico dos cursos de formação, deverá se considerar as competências 

referentes ao domínio dos saberes pedagógico. Para Puentes (2009, p.176) “não poderá haver 

profissionalização do ensino enquanto esse tipo de saber não for mais explicitado, visto que os 

saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da identidade profissional do 

professor”. 

 Da análise aprendida podemos assegurar que o ingresso ao PARFOR proporcionou 

ganho substancial no campo pedagógico e didático. A troca de experiências dos professores-

cursistas com os professores formadores programa gerou um comportamento diferenciado, 

que como eles mesmos relatam, os levou a buscar novas metodologias de ensino e aprimorar 

outros aspectos de sua prática; passaram a questionar a prática que tinham antes, a ver o 

processo ensino-aprendizagem como algo dinâmico. Os saberes pedagógicos servem de base 

para o ensino.    

 Dentre os resultados alcançados nesse âmbito, foi possível destacar algumas 

particularidades do saber pedagógico. 

 

 

 

Figura. 01- Conhecimentos pedagógicos e didáticos apontados.  

 
 

O processo de ensino-aprendizagem 

Menor dependência do livro didático 

O uso diversificado de Metodologias 

Fatores relevantes no ensino de Ciências 

Aprendizagem entre  pares 
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A) O Processo de Ensino- Aprendizagem: o ensino em uma perspectiva menos 

tradicional.  

  

 Ensino e aprendizagem são dois conceitos que tem ligações bastante profundas; fazer 

com que estes conceitos representem as duas faces de uma mesma moeda ou as duas vertentes 

de uma mesma aula é, e sempre foi, o principal objetivo da didática (CARVALHO, 2004). É 

fazendo uso das palavras da autora supracitada que fazemos alusão ao tema que talvez mais 

tenha emergido dos depoimentos dos professores-alunos quando inquiridos a respeito das 

mudanças ocorridas em sua prática profissional após o ingresso ao curso de Ciências 

Biológicas do PARFOR. Entendemos que muitos aspectos da formação dos professores estão 

diretamente relacionados à maneira como eles concebem esse processo. 

 As formas de avaliação foram ao longo do tempo e ainda são fatores de preocupação 

no processo de ensino- aprendizagem. Nota-se que alguns professores do programa relatam a 

mudança que ocorreu na maneira de avaliar, após o ingresso no curso, como percebemos nos 

trechos de um dos discursos: 

 

Prof.12: “Eu penso que mudei o jeito de olhar, lá na minha prática eu tinha alunos que 

faziam prova, recuperação (...) e eu não trabalho mais assim depois da faculdade, porque eu 

vi que a maneira que o professor dá aula, a forma que se apresenta implica no 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno (...) busco hoje, valorizar aquilo que ele tem de 

bom; às vezes é ruim na escrita, mas já tem outra coisa,  com outra maneira de trabalhar ele 

melhora”. 

Prof. 02. “hoje estou saindo outra professora, por que a falta de conhecimento fragmenta 

muito o ensino, porque muitas vezes os alunos têm muita informação, e o professor 

desinformado não tem condições de dar uma boa aula (...). Às vezes avaliava algo que eu não 

tinha ensinado de maneira satisfatória”.  

 Bizzo (2002) discorre sobre a relevância da avaliação no ensino de Ciências e declara 

que é importante “diversificar os instrumentos de avaliação, de forma a proporcionar 

oportunidades de evidenciar o progresso dos alunos ao longo dos seus estudos” (p.63).  Ele 

ainda relata que é muito comum que a inovação por parte dos professores ocorra 

gradativamente, onde algumas formas tradicionais (provas e testes) de avaliar são mantidas e 

outas mais originais são inseridas, contudo ressalta que a avaliação “figura-se entre os 

aspectos mais difíceis de modificar nas aulas de Ciências” (p.60).      

 Levando em consideração alguns depoimentos foi possível inferir que os professores 

se vêm menos tradicionais, ou melhor, com um ensino menos tradicional. Para Pozo e Gómez 
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Crespo (2009, p.247) é sempre arriscado identificar um enfoque como tradicional em um 

âmbito tão complexo quanto o da educação científica. Assim, é pertinente delinearmos o que 

estamos chamando de ensino tradicional, em suma, assumimos que o ensino tradicional é 

aquele em que o professor é detentor do conhecimento e o aluno é visto como um “banco” 

onde ele (o professor) depositará todo o saber; nele o aluno é um sujeito passivo e aulas 

prezarão pela disciplina, tendo como característica principal a falta de participação do 

educando. Nas palavras de Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 247) “nesse modelo o professor é 

um mero provedor de conhecimentos já elaborados, prontos para o consumo, e o aluno, no 

melhor dos casos, é o consumidor desses conhecimentos acabados que serão apresentados 

quase como fatos (...)”.  

 Seguem os depoimentos que demonstram que o professor nota-se menos tradicional: 

Prof. 03. “Antes eu era o professor palestrante mesmo, na verdade eu era aquele professor a 

moda antiga, do jeito que eu fui formado, também não tinha culpa, eu era mesmo aquele 

professor que exponha na lousa e tal e depois do PARFOR alguns professores passaram, 

mostraram metodologias novas, outras maneiras de dar aula”. 

Prof. 09. “Antes de entrar nesse curso de formação de ciências eu me via ainda como uma 

professora muito tradicional, trabalhava de forma muito fragmentada, apolítico (...), depois 

do PARFOR, me vejo de cara nova, contribuiu muito para minha vida profissional, eu vim 

mesmo ressignificar minha prática e eu creio que dentro do que é possível, dentro das 

limitações e das possibilidades eu consegui ressignificar muitas coisas”. 

Prof. 35: “hoje trabalho com os conhecimentos prévios dos alunos, por que antes chegava lá 

e o aluno era um depósito(...) a gente chegava lá falava, falava e o aluno só ouvia e hoje não, 

temos mais participação. 

Prof. 10:Antes era tudo na base do decoreba e hoje não, o ensino é voltado para o aluno, ele 

é participante, antes nós tínhamos os professores como o centro, ele falava e aluno só ouvia, 

hoje não, o ensino aprendizado acontece na troca” 

Prof.23:“eu trabalhava  Ciências de uma forma muito decoreba, muito abstrata  e hoje não, 

trabalho mais de uma forma que leve o aluno a pensar, de levá-lo a questionar. 

  Furió (1994, p.191) assinala que “a principal maneira que os cursos de formação 

mostra sua influencia no desenvolvimento profissional dos professores é na maioria das vezes 

em suas formas de ensinar”. Aparentemente essa influência foi exercida, haja vista, que os 

professores relatam mudanças na maneira de desenvolver o ensino de Ciências.  

 Conforme Nóvoa (1992), cada professor apresenta características peculiares, seja na 

forma de organizar as aulas até na maneira de se comunicar com os alunos. Afirma que os 
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professores são indisponíveis as mudanças, apresentando dificuldades em abdicar de algumas 

práticas, a muito engessadas. Todavia, ficou visível que os professores-cursistas estão 

motivados a mudar; de acordo os discursos eles não criaram resistências para modificar a sua 

prática. Se de fato modificaram, é impossível tecermos qualquer consideração, visto que, 

estamos diante de um objeto de pesquisa pouco explorado, portanto, com limitadas 

possibilidades de prever as implicações.  

 Pimenta (1987, p.10) refere-se pertinentemente a essa temática afirmando que “os 

saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só se 

constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora”. Acreditamos que no curso em 

estudo estas reelaborações e confrontamentos foram acontecendo concomitantemente. Desse 

modo, podemos inferir dos discursos dos professores- cursistas que, após o seu ingresso no 

PARFOR, eles passaram a rever a sua prática de ensino. Entretanto, entendemos que não 

podíamos cobrar dos professores que fizessem de outra maneira se eles mesmos aprenderam 

desse modo. Bortolini (2009) pondera que  

Toda preparação profissional para o exercício de um ofício requer a 
apropriação de certos “saberes” e “fazeres”, ou seja, de certa ordem de 
conhecimentos e procedimentos técnicos específicos. Afinal, as profissões 
definem-se por determinados conhecimentos, práticas e regulações que lhe 
são próprios e fazem reconhecer a sua identidade. Desse modo, poderíamos 
compreender o conceito de profissionalidade docente como um conjunto de 
concepções, teorias, valores, atitudes, comportamentos que constituem a 
especificidade de “ser professor” (BORTOLINI, 2009, p.43).  

  

 Bastos e Silva (2012) apoiam a ideia de que é necessário pensar o ensino 

politicamente, como bem colocou a professora 09.  

Em síntese, (re) pensar/discutir a formação docente para o Ensino de 
Ciências significa perceber que a valorização do conhecimento científico e 
tecnológico pela sociedade contemporânea exige do professor a realização 
de um trabalho que rompa com os conceitos que lidam com as Ciências de 
forma dogmática, acrítica e descontextualizada da realidade global 
(BASTOS; SILVA, 2012 p152). 

  

 O prof. 01 expõe que questiona-se em relação ao “porque meu aluno deve aprender 

isso”; nota-se que o professor já não mais ensina por ensinar, mas reflete sobre o que ensina. 

Explicitando de alguma forma também a dimensão política do ensino. 

 Segundo Carvalho (2004) um dos problemas mais antigos da didática das Ciências 

está relacionada ao conteúdo que queremos ensinar e o porquê ensinar o conteúdo proposto. E 

propõe tomando como base os PCN que “o ensino consiga conjugar harmoniosamente a 

dimensão conceitual da aprendizagem disciplinar com a dimensão formativa e cultural” 



 
 

115 

(CARVALHO, 2004, p. 2); chamando atenção para a necessidade de ensinar Ciências a partir 

do ensino sobre Ciências. Discorrendo em relação à autonomia das decisões profissionais, 

Contreras (2002) sugere que os professores têm de envolver-se nos debates, nas discussões e 

determinações a respeito do que ensinar e como ensinar.   

 

B. Livro Didático: uma menor dependência.  
 

 É bastante consensual que o Livro Didático (LD) na grande maioria das escolas ainda 

é o instrumento mais utilizado, ou seja, é o principal instrumento do trabalho docente. Em 

relação a essa temática, apreendemos que uma parte dos professores passou a questionar o uso 

exclusivo do LD em suas aulas.  

 Conforme ficou explicitado em seus discursos, após o ingresso ao PARFOR 

começaram a responder mais por suas escolhas, passaram a ver o ensino de Ciências como 

algo dinâmico e não estático - em que o ensino só poderia ocorrer se fosse utilizado o Livro 

Didático. Muitos dos relatos exprimem a satisfação dos professores ao trabalharem com mais 

segurança e a independência, que de alguma forma alcançaram do LD.  

Prof.16. “Antes de entrar no PARFOR a minha visão era de que as minhas aulas só 

poderiam ser realizadas se tivesse um livro didático, sabe a ferramenta crucial, ainda é, mas 

hoje vejo como um recurso”. 

Prof. 04: “já não fico refém do livro didático, o livro é um recurso, mas hoje ele um dos, não 

é mais o único ou principal, lógico que a escola continua conteudista , exigindo aquela coisa 

engessada , mas assim, isso  não me prende somente aos conteúdos dos livros, já busco 

outras fontes, acho mesmo que melhorei nesse sentido” 

Prof.19:(...)uso menos o livro didático, levo outros materiais para que eles possam estar 

tocando, tendo contato, para que eles possam saber o que é, como é.  

Prof.03: “Quando sentávamos para fazer um planejamento ficávamos atrelados somente ao 

livro didático, e hoje eu vejo que existe N fontes de pesquisa,(...) tenho buscado não só em 

livros ,mas em outras fontes: jornais, revistas”. (...) antes eu era presa ao livro didático e nós 

sabemos que muitas vezes ele é bastante errôneo, não tinha essa criticidade em relação a 

esses livros, essa figura não convém com que o texto diz, ou com a realidade e hoje já tenho 

essa criticidade.   

 Estudos realizados a partir da década de 70 apontaram muitas deficiências do LD, o 

que levou a avaliação constante (DELIZOICOV, 2002). O autor ainda relata que com as duras 

críticas sofridas, os equívocos passaram a diminuir, assinalando que mesmo que o livro 
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didático melhore sua qualidade, o docente não pode ser refém desses. Portanto, professores 

que tenham a consciência de que a independência do LD é necessária e que este instrumento 

deve ser usado de maneira crítica, já é um passo muito importante para que as aulas de 

Ciências passem a considerar outros instrumentos, não somente o livro. 

 Como podemos verificar a dependência que os professores têm dos livros didáticos é 

uma questão discutida há muito tempo. Os estudos em relação a essa temática relatam que 

essa dependência deve-se a uma formação pouco satisfatória; entretanto, estamos falando de 

professores que nem sequer tinham a formação inicial; acreditamos que a superação dessa 

submissão total ao livro didático venha a acontecer, tendo em vista os diversos relatos acima 

citados. 

 Para Trivelato (1999, p.210) é a “segurança conceitual que muitas vezes libera o 

professor da dependência do livro didático, fato que lhe dá maior autonomia e 

responsabilidade na consecução do currículo”. Assim poderíamos interligar a aquisição dos 

conhecimentos da disciplina com a maior independência do LD. 

 Em consonância com a autora (GROSSMAN, 2005, p. 13) aponta que “o 

conhecimento do conteúdo pode afetar a forma como os professores criticam os livros de 

texto, como selecionam o material para ensinar e como estruturam suas aulas e como 

conduzem a instrução”. Na mesma linha de pensamento, Furió (1994, p.190) afirma que “as 

insuficiências na preparação do professor em relação ao conteúdo da disciplina a ensinar é a 

primeira dificuldade que pode limitar gravemente o potencial de inovação de qualquer 

professor”.  

 Outros depoimentos ainda evidenciam que os professores-alunos passaram a 

questionar o conteúdo que os livros traziam - como percebemos nos trechos que seguem: 

 

Prof.20: “com a faculdade aumentou muito o meu conhecimento, na verdade, transformou a 

maneira de se trabalhar, o livro didático como vimos no curso, traz muitas coisas as vezes 

erradas, outras vezes superficiais(...)” 

Prof. 32: “Antes nós não tínhamos a percepção de compreender que muitas vezes o livro está 

errado e depois daqui que a gente aprendeu como são as coisas, vimos que o livro muitas 

vezes traz informações equivocadas e quando você não tem informação, passamos do mesmo 

jeito que o livro mostra para os alunos  e quando temos informação, passamos de forma 

correta. 

 Seria possível aqui, falar de criticidade? Acreditamos que sim, se tomarmos como o 

conceito de criticidade a capacidade que as pessoas possuem de “identificar a fonte de 
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produção de conhecimento ou de informação, ser capaz de analisar a sua validade de acordo 

com as suas condições intelectuais, ter a objetividade de comparar informações e decidir quais 

poderão ser mais úteis ao trabalho que desenvolve” (...) (MORAES, 1997, p. 224). 

 Percebemos que os professores-cursistas passaram a ter o LD como um apoio e não 

como o único recurso e levando em consideração os depoimentos nota-se que os eles 

conseguem analisar um livro e isso acarreta ganhos à educação em Ciências, uma vez que, 

atualmente são os professores que fazem as escolhas dos LD, selecionando o que for mais 

condizente com sua realidade. 

 

C. O uso diversificado de Metodologias de ensino.  

  

 Para que o professor consiga ajudar o aluno a construir o seu conhecimento ele tem de 

lançar mão de técnicas que o auxilie na construção desse saber- o que chamamos de 

metodologia de ensino. Os tipos de metodologias empregadas para trabalhar um determinado 

conteúdo são discutidos há muito, e correndo o risco de estarmos sendo muito reducionistas, 

acreditamos que para alguns professores esse aspecto é o que mais interessa, uma vez que, são 

provocados constantemente a planejar com os estudantes os conhecimentos da disciplina 

utilizando para isso, os recursos dos quais podem dispor.  E concordando que o uso de 

metodologias variadas auxilia no processo de aprendizagem dos estudantes, destacamos este 

aspecto como um indicador de desenvolvimento profissional docente. 

  Conforme Chapani e Duarte (2013) o desenvolvimento de metodologias e estratégias 

diferenciadas em sala de aula deve ser visto como um direito das crianças e dos adolescentes, 

devendo garantir o aprendizado de conteúdos científicos e a reflexão crítica sobre estes. Para  

Silva e Bastos (2012) o professor além de saber o conteúdo precisa saber como ensiná-lo.   

 Nesse âmbito, o uso variado de metodologias de ensino é citado por alguns professores 

como um dos conhecimentos que foram construídos ao longo do curso, como verificamos nos 

depoimentos:  

Prof. 01: “Às vezes um conteúdo proporciona o uso de uma dinâmica, jogos dentro daquele 

conteúdo específico da ciência e como antes não tínhamos esses conhecimentos das técnicas, 

não sabíamos como aplicar e o curso tem mostrado isso, as variedades de possibilidades 

para trabalhar o conhecimento”. 

Prof.04: “depois do PARFOR  alguns professores passaram, mostraram metodologias novas, 

outras maneiras de dar aula. (...) tenho mais metodologias, sigo os caminhos mais curtos 
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para chegar um determinado objetivo e conhecimento para se chegar a um determinado 

conteúdo”. 

Prof. 32 “busco inovar minha metodologia acrescentando a elas os conhecimentos que tenho 

aprendido aqui” 

 Ao discorrer em relação à construção de competências e habilidades necessárias para 

os alunos, os PCN ressaltam que é necessário ao professor selecionar conteúdos e escolher 

metodologias coerentes com as intenções educativas.  

  Mesmo admitindo que saber ensinar é importante, Silva e Bastos chamam a atenção 

para o fato de “o processo formativo da docência não está limitado à área de metodologias de 

ensino e nem aos saberes específicos para o seu exclusivo exercício, porque tal exercício é 

desenvolvido no amplo contexto da sociedade, da educação e da escola” (SILVA; BASTOS, 

2012, p.163). Com o mesmo pensamento, Cachapuz et al. (2005) afirmam que para a 

“renovação do ensino de Ciências precisamos não só de uma renovação epistemológica dos 

professores, mas que essa venha acompanhada por uma renovação didática-metodológica de 

suas aulas” (CACHAPUZ et al. 2005, p.10). 

 Para Chapani e Duarte (2013)  

o professor é afetado em seu modo de pensar, de agir, de interagir, de 
comunicar, de planejar as aulas, de selecionar atividades, enfim, em sua 
prática docente, o que exige discussões teóricas e metodológicas, a fim de 
produzir novas e diversificadas maneiras de ensinar e aprender Ciências 
(CHAPANI; DUARTE 2013, p.26).  
 

 Para as autoras a forma de ensino baseada apenas na exposição do professor e no livro 

didático não é satisfatória no que concerne ao ensino de ciências na atualidade, assinalando 

que os futuros professores depositam suas expectativas no uso de metodologias alternativas.   

 Em acordo com as autoras, Tardif (2008, p.263) assinala que “um professor raramente 

tem uma teoria ou uma concepção unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam 

muitas teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade”- em outros termos, ao longo 

da sua prática os professores possuem objetivos diversos e para alcançá-los são exigidos 

diferentes tipos de conhecimentos e de competência, logo, de metodologias.   

 Um dos professores adverte que “Sou a mesma. Não mudou nada, eu não acho que ele 

(o curso) deu muito suporte para a gente em relação à metodologia não“ (Prof.30). Correndo 

o risco de sermos injustas, quando verificamos a professora afirmar que ela em nada mudou 

podemos inferir que ao que parece veio em busca apenas de um saber técnico, de 

metodologias prontas para que pudesse aplicar em suas aulas.  

Conforme Freitas e Villani (2002), 
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Uma das características mais focalizadas nos cursos de capacitação, 
sobretudo no Brasil, é que os professores entram neles com concepções, 
crenças e atitudes, tanto sobre o conteúdo do curso - conhecimentos e 
habilidades - quanto sobre a natureza e o propósito da aprendizagem e dos 
papéis apropriados para alunos e professores. Essas ideias, que foram sendo 
construídas ao longo de sua inserção no contexto escolar - enquanto aluno e 
fruto de sua história de vida pessoal - constituem uma das razões de 
resistência às mudanças. (FREITAS E VILLANI 2002, p. 216). 
 

 Vale ressaltar que, é necessário tomar cuidado para não relacionar o curso apenas a um 

domínio de técnicas de “transmissão” de conteúdo. A definição de desenvolvimento 

profissional segundo Garcia (1999) deve ultrapassar a concepção de domínios de técnicas e 

conhecimentos necessários para a atividade do ensino. A formação de professores, como 

refere Nóvoa (1995, p.18) “[...] é mais do que um lugar de aquisição de técnicas de 

conhecimentos, mas o momento chave da socialização e da configuração profissional”; o que 

acreditamos passar também pela construção e uso de novas metodologias.   

  Algo que merece destaque é o fato de os professores não apontarem com profusão 

entre as metodologias o uso dos laboratórios, tendo em vista que em muitos estudos, os 

professores da educação básica associarem o bom ensino de Ciências a existência de 

laboratórios. Porém, entre aqueles que citaram, um chama atenção para as dificuldades da 

escola, outro pondera que realizou algumas aulas práticas, mas teve que lançar mão da ajuda 

da instituição universitária.   

Prof.15: “As aulas práticas são difíceis de realizar, a escola não tem laboratório, temos até 

materiais, mas não temos espaços, onde vamos fazer?” 

Prof. 32 “consegui fazer aula prática, trouxe os alunos aqui na universidade e consegui levar 

o laboratório móvel, que eles tiveram a oportunidade de ver a célula, coisa que só ouviam 

falar”. 

 Não existe a melhor forma de ensinar Ciências, mas para muitos autores a melhor 

forma de o aluno aprender Ciência é fazendo Ciência (KRASILCHIK, 1987; POZO E 

GÓMEZ CRESPO, 2009; AZEVEDO, 2004; HOERNIG; PEREIRA, 2003; SILVA et al., 

2012). Vale frisar que estamos tomando o “fazer Ciência” como o uso de procedimentos 

próprios da Ciência e aulas práticas.  

 Ainda foi possível detectar dos depoimentos que os professores se aproximaram das 

diversas tendências no ensino (aprendizagem por descoberta, ensino por solução de 

problemas). 

Prof.16: “A primeira coisa que eu mudei em relações as aulas, é começar a partir de uma 

situação problema, não é só chegar, falar, falar, falar, não. Tem que envolver o aluno nesse 
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processo, se eles  não estiverem envolvidos, se tornam meros receptores, uma metodologia 

que sempre gosto de usar é iniciar de uma situação problema” 

 O depoimento da Prof. 16 “uma coisa que eu aprendi foi começar a aula com uma 

situação problema” está consonância com o que exprime Bizzo (2002, p. 52) “é importante 

planejar a realização de sessões de perguntas e respostas dedicadas a levantamento de ideias 

que os alunos já têm sobre os fenômenos que serão estudados e suas explicações para 

significados de termos e expressões”. Esta ideia também está de acordo com Gonçalves e 

Galiazzi (2004) que asseguram que o conhecimento tem origem com uma pergunta, 

assinalando que o primeiro passo de uma atividade deve ser um questionamento.  

 De fato só é possível explicar um fenômeno a partir do momento em que este seja 

pessoalmente significativo e desperte a curiosidade nos estudantes. O que não foi perguntado, 

não necessita de respostas.  

 Shulman (2005) adverte que  

A escolha dos métodos de ensino ocorre quando o professor deve passar do 
ato de reformulação do conteúdo da disciplina através de representações 
concretas para representações em formas ou métodos de ensino. Aqui, o 
professor usa um repertório de abordagens pedagógicas e estratégias de 
ensino. Este repertório pode ser muito rico, e incluem não apenas as 
alternativas mais convencionais, como palestras, demonstração, repetição, ou 
trabalho do aluno em sua mesa, mas também uma variedade de formas de 
aprendizagem cooperativa, ensino recíproco, do diálogo socrático, a 
aprendizagem descoberta, os métodos de aprendizagem e projetos fora do 
ambiente da sala de aula (SHULMAN, 2005, p.22, tradução nossa) 

 

 Dado o exposto, enfatizamos mais uma vez, que não existe “A” metodologia, mas um 

conjunto de técnicas que podem auxiliar de maneira satisfatória o processo de ensino. Como 

assinalamos ao longo do texto, o que defendemos é que todas as propostas de 

ensino/metodologias são relevantes. O professor de Ciências não precisa excluir nenhuma 

delas, mas sim, utilizar estes enfoques quando for mais adequado. 

 

D. Fatores relevantes no ensino de Ciências (Perspectiva CTS, Contextualização, 

Interdisciplinaridade). 

  

 Muitos aspectos são relevantes para o ensino de Ciências e Biologia. Ao longo da 

construção dos conhecimentos dessa área de ensino pôde-se perceber que muitas propostas 

foram surgindo, dentre essas a necessidade de ensinar em uma perspectiva que discuta as 

implicações da Ciência e da Tecnologia para a Sociedade- o chamado enfoque CTS. Outros 

estudos passaram a defender a necessidade de se contextualizar os conteúdos e outra gama de 
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trabalhos defendiam a urgência em se trabalhar interdisciplinarmente. Todos estes, teem como 

principal argumento o fato de a Biologia e as Ciências ser um “fazer humano e, portanto, 

histórico, fruto da conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos” (BRASIL,1998, p.21). Assim sendo, uma parcela considerável dos professores-

cursistas faz menção a estas características.  

 Em se tratando da necessidade de se trabalhar de maneira contextualizada, em alguns 

discursos os professores exprimem a necessidade de relacionar o conteúdo com a realidade do 

aluno.  

Prof. 13: (...) “As vezes ali tinha uma coisa errada, que não tinha cabimento para o aluno, 

estava distante da realidade deles e eu tinha desejo de mudar: não só substituir conteúdo, 

mas também a metodologia” 

Prof.03: “o que eu aprendi muito aqui é isso, não ficar no blábláblá, sair do livro, levar os 

alunos a vivenciar as situações, a contextualizar conteúdos à nossa vivência, com o nosso 

mundo, o dia a dia”. 

Prof.07: “Hoje eu posso refletir quais as necessidades que minha turma tem, eu posso 

trabalhar esse conteúdo, mas de que forma, então hoje eu tenho essa mentalidade, antes de 

levar um conteúdo para sala que tema eu posso trabalhar , quais as necessidades deles, se o 

contexto deles é esse eu vou levar esse conteúdo para que”. (...) Se eu trabalho com alunos da 

zona rural, é mais fácil trazer conteúdos do contexto dele, da família dele, do que do urbano. 

 Estes pensamentos estão em consonância com os referenciais para a formação de 

professores, haja vista que quando versa sobre as ações que devem ser trabalhadas na 

formação, assinala que essa deve proporcionar o desenvolvimento das seguintes 

competências:  

(...) Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar a prática 
profissional, tomando-se continuamente como objeto de reflexão para 
compreender e gerenciar o efeito das ações propostas, avaliar seus resultados 
e sistematizar conclusões de forma a aprimorá-las (...); Promover uma 
prática educativa que leve em conta características dos alunos e da 
comunidade, os temas e necessidades do mundo social e os princípios, 
prioridades e objetivos do projeto educativo e curricular. (BRASIL, 2002, 
p.83) 

 

 Em conformidade com Silva e Bastos (2012) a formação docente deve estar 

fundamentada em uma construção de conhecimentos teórica- interdisciplinar e 

contextualizada em parâmetros éticos e sociais. Dessa forma relatam:  

A docência, por isso, não pode ser confundida, tanto em processos 
educativos escolares como não escolares, com a utilização de métodos e 
técnicas pedagógicos, descontextualizadas de realidades sócio históricas, 



 
 

122 

políticas e econômicas. Mas, ela deve ser constituída, também, por 
conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e das ciências, e 
também de valores, atitudes e princípios éticos (p.162) 

 

 Ao que parece o curso também cumpriu o que é recomendado pela resolução CNP/CP 

nº 02 de fevereiro de 2002 que recomenda articular algumas dimensões, nesse caso o “eixo 

articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade”.  

 A presença e influência da Ciência e da Tecnologia na sociedade contemporânea são 

inquestionáveis, e bem perceptíveis, se apresentando como um tema importante para não dizer 

crucial para a melhoria da educação em Ciências, por contribuir com a formação de 

educandos/ cidadãos capazes de, estabelecer criticamente a relação dessa tríade. De maneira 

sumária, Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) pode ser entendido como um  movimento 

que tem como objetivo aproximar o Ensino de Ciências das implicações tecnológicas para a 

sociedade (CUNHA, 2006). Em diversos relatos pode-se notar que este tema foi discutido 

durante a formação e citado pelos participantes como algo importante.   

Prof. 09: “A primeira coisa foi trabalhar os conteúdos de ciências atrelados ao cotidiano 

deles, unido não só a ciência puramente conceitual” 

Prof.05:“hoje não, com biologia eu já vejo um outro olhar fora da sala de aula, em relação 

ao mundo que o menino vive e  como todo” 

Prof.23: “eu trabalhava Ciências de uma forma muito decoreba, muito abstrata e hoje não, 

trabalho mais de uma forma que leve o aluno a pensar, de levá-lo a questionar. As aulas  de 

XXXXX que trabalha na perspectiva CTS ajudou muito, antes eu tinha mais dificuldade, hoje, 

melhorou”  

Prof.33: “depois que eu comecei o projeto de pesquisa, meu orientador  XXXXX colocou a 

gente para trabalhar no movimento CTS, para mim melhorou bem, foi outra visão de dá aula, 

de preparar uma aula, foi muito bom” 

Prof.36: “ das aulas de XXXXX que fala para fazermos conexões com o dia-a-dia, relacionar 

a Ciência com a sociedade,  nas minhas aulas eu já consigo automaticamente ir fazendo 

essas conexões, não deixar o aluno solto, mas trazê-lo para a participação” 

 Sobre essa temática os PCN advertem que se faz necessário “identificar as relações 

entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação 

da vida, as condições de vida e as concepções de desenvolvimento sustentável” (PCN, 1998, 

p. 21). 

 Trivelato (1999) assinala que delega-se ao ensino de Ciências a função de desenvolver 

a racionalidade e de capacitar os futuros cidadãos a terem uma participação ativa e 
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significativa no processo democrático de tomada de decisão e que  para isso, todos os 

cidadãos deverão compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, bem como 

ter habilidade para avaliar inteligentemente as atividades tecnológicas e científicas no 

contexto moderno. 

De acordo Carvalho e Gil-Perez (2003) é necessário ao professor conhecer as 

interações Ciência/ tecnologia/ Sociedade associadas à construção do conhecimento, ter 

algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas para poder 

transmitir uma visão dinâmica, não fechada da Ciência. E acreditamos que se os currículos de 

formação inicial possibilitarem essa aproximação ao professor, desse modo contribuirão para 

o seu desenvolvimento profissional.  

 Nas palavras de Ferst (2013)  

Entende-se que o professor é também responsável, em direcionar a 
construção de uma visão de Ciência real, científica e acessível a todos os 
alunos. E os cursos de formação de professores como responsáveis em 
formar professores para atuarem em todos os níveis e modalidades de ensino 
e ainda, em oferecer uma formação crítica, pautada nos princípios teóricos, 
epistemológicos e práticos do processo docente precisariam garantir esta 
formação, pois é a partir dela que o professor habilitar-se-á para ministrar de 
forma adequada os conteúdos escolares (FERST, 2013, s.p).  

 

 Como já assinalamos anteriormente foi possível perceber em alguns relatos a 

necessidade de se trabalhar interdisciplinarmente. 

 Conforme Fazenda (2011) o termo “interdisciplinaridade” não possui ainda um sentido 

único e estável. Trata-se de um neologismo cujo significado nem sempre é o mesmo e cujo 

papel nem sempre é compreendido da mesma forma. Todavia, neste trabalho entendemos a 

interdisciplinaridade como um intercâmbio/diálogo entre duas ou mais disciplinas escolares 

tendo como objetivo construir um conhecimento integral dos conhecimentos científicos; 

superando de alguma maneira a fragmentação do conhecimento.  Luck (1995), a entende 

como uma concepção de ensino que promove a,  

Integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de interação 
das disciplinas do currículo esocolar entre si e com a realidade de modo a 
superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos 
alunos, afim de que possam exercer, criticamente a cidadanania mediante 
uma visão global de mundo e serem capazes   de enfrentar os problemas 
complexos, amplos e globais da realidade atual. ( LUCK,1995, P. 64) 

 

 Desse modo, seguem alguns relatos que apontaram para a relevância de se trabalhar de 

maneira interdisciplinar:  
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Prof.14:  A gente fazia muita coisa por fazer, mas não tinha noção, a prática na sala de aula, 

não era consciente como eu hoje tenho a interdisciplinaridade. 

Prof.02: inclusive eu escolhi no meu tema de monografia, a interdisciplinaridade porque a 

interdisciplinaridade fala muito da busca do conhecimento holístico, um conhecimento na 

totalidade 

 Podemos admitir com os depoimentos dos professores que eles não explicaram de 

maneira clara o que vem a ser a interdisciplinaridade e se/como passaram a trabalhar nessa 

perspectiva, ao que parece, o que de fato ocorreu foi uma maior aproximação com a temática. 

Acreditamos, entretanto, que este seja o passo inicial para que os professores passe a trabalhar 

de maneira  mais integrada. Contudo, o Prof.02 aproxima-se do que versa a literatura quando 

aponta para a necessidade de se conhecer a totalidade.  A palavra –holístico- remonta ao que 

Vars (1993 apud KLEIN, 1998, p.110) relata: “ as origens da educação interdisciplinar 

moderna encontram-se nos conceitos de currículos “interdisciplinares” e “integrados”; 

abordagem do conhecimento “holística”, “integrada” e interdisciplinar”; modelos de estudos 

“unificados(...)”.  

 Ainda fazendo referência aos depoimentos dos professores, o Prof. 14 assinala “, a 

prática na sala de aula, não era consciente como eu hoje tenho a interdisciplinaridade”. Para 

Bispo (2004) não haverá interdisciplinaridade se não houver ação consciente, clara, objetiva 

por parte daqueles que a praticam, defendendo que a passagem da postura tradicional 

disciplinar para uma postura interdisciplinar pressupõe autoconhecimento sobre a prática 

cotidiana do professor. A autora ressalta ainda que a interação entre os diversos sujeitos e/ou 

diferente disciplinas a uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de um 

trabalho interdisciplinar.  

  Este aspecto também é defendido pelos PCN- e de fato faz sentido para o ensino de 

Ciências Biológicas- pois os seres vivos não vivem independentemente, estabelecem relações 

entre eles e o meio ambiente, sofrendo ainda as ações antrópicas que também está vinculado a 

todo esse sistema. Em relação essa articulação, os Parâmetros Curriculares Nacionais versam 

 
No ensino de Biologia, enfim, é essencial o desenvolvimento de posturas e 
valores pertinentes às relações entre os seres humanos, entre eles e o meio, 
entre o ser humano e o conhecimento, contribuindo para uma educação que 
formará indivíduos sensíveis e solidários, cidadãos conscientes dos 
processos e regularidades de mundo e da vida, capazes assim de realizar 
ações práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões (BRASIL, 1998, 
p.20). 
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 É consenso que no Brasil a educação é extremamente marcada por currículos escolares 

e universitários fragmentados e desarticulados, ou seja, as várias disciplinas são estudadas 

isoladamente e poucas vezes se menciona que os conhecimentos estão intrinsicamente 

articulado a outros.  Logo, o fato de os professores investigados atentarem-se para esta 

questão deixa transparecer que esse aspecto da sua profissão foi trabalhado durante a 

formação. Contudo, se estes professores/alunos a partir de então, irão trabalhar dessa forma é 

uma problemática para outra pesquisa. 

Levando em consideração o que foi relatado, o curso cumpriu o papel a que se propôs, 

haja vista, que em seus objetivos expõe que pretendia desenvolver no corpo discente, diversas 

competências e habilidades, que vão desde o aumento do comprometimento com valores 

democráticos, passando pelo estabelecimento de relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, chamando atenção para a necessidade de se conhecer os processos de investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento de sua prática educativa e ter competências para gerenciar 

o seu próprio desenvolvimento profissional, entre outras. 

 

E. Aquisição de conhecimento entre os pares   

 

  Além dos fatores já citados, percebemos também que o professor-cursista encontrou 

no curso de formação um espaço necessário para refletir sobre sua prática e trocar 

experiências. Isso é notado no depoimento de um dos professores.  

Prof.24- “Você vai adquirindo conhecimento; vai conhecendo com os professores e com os 

próprios depoimentos dos colegas, as contribuições vão te possibilitar coisas diferentes, 

modos de ensinar diferente, e isso desde que entrei e hoje que já estamos quase na etapa final 

vejo que foi de grande valia na minha vida”.  

 

 Conforme Selles (2002) o professor demanda espaços de discussão de sua prática, 

ainda que não consiga muitas vezes bem caracterizá-la. Consoante Aquino (2008)  

(...) O grupo de formação não é o único meio para o despertar da consciência 
do educador, mas é um meio para isso se dar de forma sistematizada. 
Partindo do trabalho diário significativo dos educadores, favorece a 
percepção do cotidiano dessa prática. No grupo, a diversidade de leituras do 
cotidiano apura o olhar para ver além das aparências. Nesse processo 
político de apropriação da consciência pedagógica fundamenta-se o processo 
de mudança. O educador percebe que faz prática e teoria. Com essa 
descoberta pode educar o próprio desejo e alicerçar sua opção. Ele pode 
querer e fazer mudança (AQUINO, 2008, s.p). 
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 Considerando o exposto, pode-se inferir que o curso possibilitou também, para a 

maioria, aumentar a compreensão de si mesmo e a adquirir conhecimento com outros colegas, 

por meio da troca de experiências e vivencias. Os relatos produzidos pelos envolvidos no 

processo apontam que houve transformações. “Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe 

troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações” (MOITA, 

19992, p. 115). 

 De acordo (DAELE, 2004 apud MEIRINHOS, 2006)  

Muitos autores consideram, cada vez mais, o desenvolvimento profissional 
dos professores como um processo alimentado, não apenas pela formação 
inicial e contínua, mas também pela interação entre pares e pela reflexão 
pessoal, pela interligação entre teoria e prática, pela aprendizagem em 
contexto formais e informais. Os professores desenvolvem a sua 
profissionalidade em quase todas as circunstâncias, quer estas sejam formais 
ou informais, individualmente ou em grupo, no seio ou fora do contexto 
escolar (DAELE, 2004 apud MEIRINHOS, 2006, p. 32).  

 

 De acordo Contreras (2012) 

A autonomia profissional, em um trabalho de responsabilidades, de 
multiplicidade de perspectivas e de valores educativos como é o ensino, só 
pode ser construída no contraste e discussão, na comparação de pontos de 
vista, na descentralização em relação a nós mesmos, compartilhando dúvidas 
e preocupações (CONTRERAS, 2012, p.231). 

 

 Baptista e Freire (2011) adverte que o desenvolvimento profissional é um processo 

complexo em que o professor, não esquecendo o contexto da escola, tem oportunidade de 

melhorar as suas práticas, individualmente ou em colaboração com colegas, investigadores 

educacionais e formadores. Ou seja, percebemos que o desenvolvimento profissional do 

docente advém também pelas trocas entre os diversos sujeitos envolvidos no processo 

educacional (colegas de profissão, alunos).  

  

4.3.3- Perspectiva de formação continuada/ permanente e a participação do professor 

em outros espaços de formação.   

 

 Percebeu-se ao logo das entrevistas que os professores são conscientes de que o 

desenvolvimento profissional docente é inacabado, assinalando algumas expectativas de 

continuar aprendendo. Para Silva e Bastos (2012, p.153) “é importante registrar que no 

processo formativo dos professores, a formação inicial é uma das fases do desenvolvimento 

profissional e que, por isso, possui algumas limitações cujos impactos têm imposto a 

necessidade da criação de oportunidades de formação continuada”. 
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 Apesar de os professores já estarem no exercício da função há algum tempo, podemos 

afirmar que as exigências de formação são tão amplas que procurar cumpri-las nesses três 

anos poderia levar a um tratamento superficial, logo, com pouca qualidade. 

 Santos e Powkazak (2012) afirmam que a busca de uma continuidade formativa 

constituem-se como dimensões preponderantes à produção docente. As autoras ainda 

ressaltam que o ser e fazer-se professor apresenta-se como uma atividade complexa e 

demanda formação permanente. E os depoimentos de alguns professores e também do 

coordenador vão na mesma direção do que as autoras ponderam. 

Prof. 16: “Depois do curso mudou bastante, eu já tenho outra visão, já sei o que posso fazer, 

já tenho uma certa autonomia para mudar algumas coisas e principalmente, aqueles Debates 

em Ciências que a professora XXXXX fez lá na DIREC, no dia que XXXXX  chegou lá e falou 

do ensino de Ciências sobre o corpo humano, aquilo foi a âncora, foi onde eu me segurei 

para ter certeza de que meu pensamento estava coerente, eu tinha era medo de fazer e dá 

errado”. 

Prof.36: “O professor não pode parar, tinha que ter continuidade, se nós tivéssemos uma pós 

dentro dessa programa seria interessante, pois o professor não pode parar, pois se assim for, 

ele desestimula, aí vem outras questões que acaba deixando o professor meio sem tempo e 

precisamos dá continuidade (...) eu quero fazer mestrado, eu quero estudar, e quero aplicar 

aquilo que aprendi quero aplicar nas minhas aulas, quero levar para minha prática, não 

ficar apenas na teoria” 

Prof.5: “quero continuar buscando mais conhecimento” 

Prof.09: “hoje tenho mais segurança, ou seja, mais domínio para trabalhar determinados 

conteúdos. E a certeza de continuar estudando” 

 Ao sugerir que deveria haver uma pós - graduação dentro do curso, a Prof.36 mostra-

se consciente do inacabamento da formação, vendo a formação inicial  apenas como a porta 

de entrada para o seu desenvolvimento. Acordadas com a professora-cursista, Urzetta e Cunha 

asseguram 

A formação do professor é um processo que não se finaliza com a formação 
inicial; ao contrário, impõe-se como fundamental, a formação continuada em 
que as reflexões sobre práticas profissionais se tornem a base desse processo, 
no qual, a formação deve ser o resultado da vivência teórica e prática, de 
forma que, o docente possa tecer alternativas para o seu desenvolvimento 
profissional (URZETTA; CUNHA, 2011, s.p).  
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 De acordo Day (2001, p.25) “é provável que sem desenvolvimento profissional 

contínuo, as concepções de si próprio como educadores, com propósitos mais amplos, 

diminuam”. 

 No discurso do coordenadore encontramos harmonia como o que assinalam os 

professores: 

Coordenador: “em minha opinião o curso atingiu até mais do que eu inicialmente esperava, 

porque eu entendo que de uma forma geral, eles perceberam a importância de você ser um 

profissional que busque continuamente essas modificações em sua prática educativa (...) 

muitos participaram das atividades da UESB e não foi pelo certificado, ele foi consequência, 

mas você percebia a intencionalidade em se envolver de fato com os congressos, seminários, 

curso de extensão, a maioria fez porque de fato queria aprender coisas novas, o certificado 

foi consequência, eu vejo que teve alguns que, por exemplo, não conseguiram completar 

carga- horária eu percebi que não viam essa questão de ver a academia como espaço de 

formação, fizeram os cursos preocupados com o certificado, mas a grande maioria, eu posso 

te dizer de forma íntegra, sem erro; mais da metade se envolveu porque tinha interesse em 

conhecer coisas novas, ter ideias novas a partir do curso”. 

  A vontade de continuar aprendendo pode ser verificada em alguns professores, tanto 

nos seus depoimentos quanto nas suas ações. O curso analisado foi encerrado em março de 

2013 e nos meses que seguiram sempre encontrávamos alguns dos ex-alunos nos corredores 

da universidade; na oportunidade, indagava-os sobre o que estavam fazendo. Alguns estavam 

sendo alunos especiais nos mestrados da universidade, outros estavam participando de grupos 

de pesquisas.   

 Três desses alunos passaram a fazer parte do grupo FACI (Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências) e um desses, foi recentemente aprovado no mestrado em Ensino de 

Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC/BA; este mesmo professor-cursista 

juntamente com outra colega (também do curso) investiram na apresentação de seus trabalhos 

de conclusão de curso no congresso que aconteceu em Girona na Espanha (Congresso 

Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias), outra ainda  apresentou 

trabalho no ENPEFIS e outros eventos científicos, ou seja, de fato o discurso condiz com os 

caminhos que estes professores trilharam. Inferimos assim, que a formação é também 

individual e vai ter implicações diferentes em cada participante. Para alguns pode ter 

significado tão somente a certificação, mas para outros o início de um caminho mais longo de 

desenvolvimento. 
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 Para Isaia e Bolzan (2010, p.7) a autonomia docente “compreende amadurecimento 

pessoal e profissional, bem como a consciência de que a docência é um processo construído 

ao longo da carreira”. 

 De acordo Ponte (1998) o desenvolvimento profissional tem associada à ideia de que a 

capacitação do professor para o exercício da sua atividade profissional é um processo que 

envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre incompleto. Com o mesmo 

pensamento, Nóvoa (1992) indica que ao estudarmos o desenvolvimento, devemos nos atentar 

ao fato de que este se dá pela influência combinada de fatores internos e externos, salientando 

ainda que  esse pressupõe continuidade, afirmando pertinentemente que o desenvolvimento de 

uma carreira é um processo e não uma série de acontecimentos. 

 Os professores atentarem-se para a necessidade de formação continuada, demonstra 

que eles próprios percebem que a formação pessoal e profissional é inacabada, por mais que 

notem as mudanças ocorridas em sua prática, têm consciência da necessidade de buscar a 

consolidação do que foi “começado” no curso. Nota-se que os professores-cursistas sentem-se 

dispostos/ motivados a dar continuidade à sua formação, portanto, colaborar para o seu 

desenvolvimento. Desse modo, sugerimos que as políticas públicas de formação continuada 

estejam atentas a este grupo de docentes. 

 Para Day (2001), 

No decurso de toda a carreira, será aceitável esperar que os professores 
tenham oportunidade de participar numa variedade de atividades formais e 
informais indutoras de processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento 
do seu pensamento e da sua ação, e, sobretudo, do seu compromisso 
profissional (DAY, 2001, p. 16).  

 

 Vale destacar que a LDB deixa explícito em seu Artigo 1º que a formação se dá ao 

longo de toda a vida ao afirmar que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na convivência humana, na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. Conforme afirmam Gárcia e Porlán (2000, p.22) o saber profissional é formulado 

em uma dimensão evolutiva e progressiva, “os sujeitos aprendem mediante um processo 

aberto, especulativo e irreversível de reorganização contínua de seus sistemas de ideias”. 

 Em conformidade com Silva e Bastos (2012)  

A falta de formação adequada dos professores para enfrentarem as demandas 
contemporâneas advindas da grande produção de conhecimentos científicos 
e a impossibilidade de efetivar uma formação inicial que abarque toda a 
gama de exigências profissionais que precisam ser atendidas para o exercício 
qualificado da profissão docente (SILVA E BASTOS, 2012, p.155). 
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 É consenso na literatura (KRASILCHIK, 1987; SELLES, 2002) que a participação de 

estudantes em outros espaços de discussão é importante para a formação de professores. 

 Alguns professores participaram de maneira voluntária de alguns eventos da 

universidade, dentre eles: os Debates em Educação Científica, o Simpósio de Pesquisa e 

Formação de Professores, além de cursos de extensão sobre a Caatinga, o Ensino de Botânica 

e dos eventos realizados pelo Órgão de Educação e Relação Étnicas-ODEERE, como o 

Encontro Estadual de Educação e Relações Étnicas e da VIII Semana de Educação da 

Pertença Afro-Brasileira. E de acordo os depoimentos dos professores-cursistas, é possível 

assinalar que estes espaços se constituíram em locais privilegiados de crescimento 

profissional:  

Prof.13: “Depois do curso mudou bastante, eu já tenho outra visão, já sei o que posso fazer, 

já tenho uma certa autonomia para mudar algumas coisas e principalmente, aqueles Debates 

em Ciências que a professora  XXXXX  fez lá na DIREC, no dia que  falou do ensino de 

Ciências(...) 

Prof.16: “Não sabemos o que é uma aula de campo propriamente dita. Eu sei por que eu fiz 

o curso de caatinga e aquilo me possibilitou vivenciar aquilo, mas o curso em si, não” 

 Isso também é verificado no depoimento do coordenador: “Alguns deles aproveitaram 

bastante: Oderê, Novos Talentos, O da Caatinga e outros(...) perceberam de fato o 

compromisso que devem ter em revisitar o conhecimento pedagógico, a formação continuada 

e isso na minha opinião foi algo  mais evidente, até daqueles que você a princípio achasse 

que não fosse se dedicar como deveria, até isso mudou muito”(Coordenador) 

 Eis o argumento de Moraes (1997) no que concerne autonomia destacada pelo 

coordenador  

O desenvolvimento da autonomia, da cooperação e da criticidade é o que há 
de mais fundamental num mundo em permanente evolução, onde a 
transitoriedade, o incerto, o imprevisto e a mudança estão cada vez mais 
evidentes e são características que deverão estar presentes nos ambientes de 
aprendizagem no que se refere ao perfil tanto do aluno quanto do professor 
(MORAES, 1997, p. 223). 

  

 Destarte, é necessário, “o desenvolvimento de espaços de discussão, bem como a 

constituição de tradições de conhecimento e práticas profissionais compartilhadas, que 

envolvam os professores na justificativa e na crítica de sua prática educativa” (CONTRERAS, 

2012). Para Moita (1992) o processo de formação pode ser considerado algo que vai se 

construindo dinamicamente e que constrói a identidades de uma pessoa ao longo da sua 

história, transformando-se, formando-se em interação. 
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 O Simpósio de Pesquisa e Formação de Professores é um espaço aberto 

principalmente para professores das escolas básicas participarem e expor os seus trabalhos. 

Nas palavras de Selles 

Professores que falam para outros professores parecem ter um poder de 
persuasão consideravelmente maior do que simplesmente ser convidado à 
discussão por professores universitários. Parece que os professores sentem-
se mais ameaçados pelos representantes acadêmicos e também tendem a 
considerar que o discurso dos professores multiplicadores está mais perto 
daquilo que consideram pertencer ao seu “mundo escolar real”. (SELLES, 
2002, p.13). 
 

 Assim, a participação dos professores nesses eventos contribuiu para uma formação de 

maior qualidade para alguns deles e como bem coloca a autora supracitada a participação do 

professor nos espaços de debate das questões científico-educacionais atuais é um indicador de 

desenvolvimento profissional.  

 Diniz Pereira (2002) concorda com essa ideia e aponta que a imersão dos futuros 

educadores, no caso, os já educadores, em ambientes de produção científica do conhecimento 

possibilita-lhes o exame crítico de suas atividades docentes, contribuindo para aumentar sua 

capacidade de inovação e para fundamentar suas ações. 

Bizzo (2002) ao discutir as perspectivas para a atuação do professor demonstra que é 

necessário ao professor de Ciências conhecer estudos e pesquisas sobre o ensino de Ciências, 

enfatizando que todo professor sempre tem muito a aprender sobre o aluno e sobre o 

conhecimento de maneira geral. Em suas palavras  

Conhecer melhor o assunto a ser desenvolvido nas aulas, como esse 
conhecimento foi produzido, como era pensado por outras pessoas, é tarefa 
igualmente importante. Encontros, grupos de estudos, reuniões, trocas de 
observação em classe e tantas outras são oportunidades a serem aproveitadas 
para o desenvolvimento profissional de professores (BIZZO, 2002, p.48).  

 

 O coordenador lamenta a pouca utilização da biblioteca.  “Tem uma coisa que eu acho 

que a gente explorou pouco, foi a biblioteca. Até pelo fato do tempo, pois só tinham uma 

semana e precisavam estar na aula , então intervalo era pouco e eles iam descansar, a 

biblioteca não foi muito utilizada, durante as aulas eu acho que precisa ser continuo, pois 

por mais que tenhamos a internet é preciso está lá , vivenciar esse espaço, coisa que não 

achei que foi muito significativo” (Coordenador) 

 Como advertimos em nossa introdução, acreditamos que a reflexão e a pesquisa são 

fortes indicadores de Desenvolvimento Profissional, uma vez que, colaboram para a 

autonomia docente, e como bem indica Contreras (2012, p.255) “o ensino é um trabalho que 

requer a reflexão autônoma e a elaboração de pensamento próprio”.  
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 Para Perrenoud (2000) uma das competências necessárias para ensinar é que o 

professor saiba administrar a sua “própria formação contínua”, para ele, essa competência 

condiciona a atualização e o desenvolvimento de todas as outras (organizar e dirigir situações 

de aprendizagem, administrar a progressão da aprendizagem, trabalhar em equipe, utilizar 

novas tecnologias, etc.). Assinala que essa competência é a base para autoformação (aprender, 

mudar, a partir de diversos procedimentos).  Para o autor o mecanismo fundamental para essa 

autoformação é a prática reflexiva.   

 No mesmo caminhar, Contreras (2012, p. 217) assinala que “a autonomia representa 

uma busca e aprendizado contínuos, uma abertura à compreensão e à reconstrução contínua 

da própria identidade profissional, ou de sua maneira de realiza-la em cada caso”.  

 Ao indicar que os cursos de formação deverão considerar as competências referentes 

ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional, acreditamos que a Resolução 

CNE/CP 02, de 18 de fevereiro de 2002, esteja apontando para a reflexão e a pesquisa.  Dessa 

maneira questionamos os professores-cursistas sobre o que eles entendiam por Reflexão na 

prática docente e sua importância. As respostas foram amplamente variadas, mas, dentro 

possível, compiladas e distribuídas em subcategorias para que melhor possamos entender. 

 

4.3.4- A reflexão na prática docente  
 

  Segundo Gatti (2011) o modelo do Professor Reflexivo foi adotado como princípio 

pedagógico em muitas licenciaturas oferecidas atualmente. Compartilhamos da ideia de que o 

professor deve estar constantemente refletindo sobre suas ações. Zeichner assinala que a 

reflexão é um movimento que se desenvolveu no ensino e na formação de professores como 

um contraponto à visão do professor como um técnico. 

Destarte, inquirimos os professores-cursistas em relação ao que entendiam a respeito 

do que vem a ser um professor reflexivo.  

Para melhor compreensão a respeito dessa temática dividiu-se este item em quatro 

sub-tópicos. Apresentamos inicialmente as concepções dos professores-cursistas sobre 

professor reflexivo e em seguida, as evidências do papel que o curso exerceu para a formação 

de profissionais mais reflexivos. 
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Figura. 02. A reflexão na prática docente: Concepções e evidências do papel do curso na 

construção desse saber.  

 

A) Reflexão sobre a ação 

 

 Levando-se em consideração o que os entrevistados entendem por professor reflexivo, 

pode-se verificar que uma boa parcela (treze) dos professores enfatizou a reflexão na prática 

como sendo a reflexão que os professores realizam sobre a ação, ou seja, a que consiste em 

pensarmos retrospectivamente sobre o que foi feito; como se pode notar no depoimento do 

Prof. 02: “Reflexão na prática docente é você parar para pensar sobre suas ações, na sua 

prática, você precisa parar para pensar na ideia de certo e errado, deu certo sua prática? 

Não deu, você tem que parar, refletir para mudar de rumo”.  

 Nas palavras da Prof. 05 a visão de reflexão sobre a ação fica ainda mais evidente: 

“Eu acho que reflexão é você ir lá dá sua aula e depois você refletir, você tem um objetivo e 

depois refletir: será que eu alcancei esse objetivo? Será que eu levei meu aluno a aprender? 

Então, é você fazer a ação e trazer com ela a reflexão, você não vai ser aquele mero 

professor que foi ali aplicou sua aula e sai dali achando que tudo foi bem, eu fui um sucesso, 

e não é assim... você faz uma reflexão e percebe que sua aula não fluiu do jeito que você 

queria que fluísse, aí reaplica ou muda a sua forma de aplicar. Acho que é importante na 

vida do professor, ter essa ação e essa reflexão”.  

Assim como os professores acima citados, a Prof.16 pondera: “ser reflexivo é refletir 

sobre aquilo que você faz. É você ter um problema e você reflete sobre ele, mas se v ocê 
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também não agir não adianta. Acho que reflexão está sempre associada a ação. Você reflete 

sobre algo, sobre sua prática, e que você possa agir, pois refletir por refletir não vai mudar 

nada. Sobre como prepara suas aulas, sobre sua metodologia, sobre os recursos que você vai 

utilizar para estar dando as aulas, testes de avaliação que você faz com os alunos, quando 

você fala em refletir na prática é um leque de coisas, desde o ato de ensinar, até o processo 

avaliativo dos alunos”.  

Destacamos a frase acima por perceber que no discurso da professora deixou de 

maneira explicita aquilo que os críticos do modelo do professor reflexivo colocam - que a 

reflexão é algo inerente ao ser humano e que por isso é redundante tal expressão, ou seja, é 

um grande perigo se fazer reflexões sem finalidade, pois se assim for, estará ocorrendo um 

esvaziamento do verdadeiro sentido da prática reflexiva do professor.  Assim, percebemos 

que a professora estar atenta a essa questão.  

Percebe-se que os discursos dos professores-cursistas aproximam-se do que Siqueira 

(2009) afirma ao expor que a prática reflexiva consiste no exame contínuo que o profissional 

faz da própria prática. De acordo Day (2001) a reflexão- sobre-a-ação cria oportunidades para 

que o professor dialogue com outros a respeito do ensino. 

Segundo Garcia (1999, p.162) a “reflexão sobre a ação é um processo que tem a 

intenção de proporcionar aos professores um processo de análise sobre o ensino que 

desenvolvem”.  

Alguns relatos fazem referência a um aumento da responsabilidade, como segue:  

Prof.17: “(...) A consciência de que você precisa ter mais responsabilidade, precisa dá o 

melhor de você, mesmo sabendo que ainda falta muito. Eu percebi que melhorou(...)  

Prof. 34: “Eu era do tipo que só dava o conhecimento que tinha no livro, tinha coisas que eu 

dava aula mecanicamente, não sabia por que isso é isso e hoje eu estou dando o assunto com 

base no que aprendi aqui, dando aula com responsabilidade, sabendo o que eu vou dá, se eu 

errar, não querer aplicar eu sei que o erro será meu. Antes quando eu não estava na 

universidade e não sabia, era perdoável, eu não sabia. Mas hoje, eu tenho outra 

responsabilidade, eu vou saber que se estiver dando alguma coisa errada, eu estou sendo 

hipócrita, irresponsável, a palavra é irresponsável”.  

 Acreditamos que os professores deixam implícito um olhar mais aprofundando em 

relação às questões políticas e éticas do ensino, da vida quotidiana quando se refere a essa 

maior responsabilidade. Para Day (2001, p.57)  essa prática se constitui em uma reflexão 

acerca da ação e “é um meio de que os profissionais dispõem para operacionalizar o conceito 

de responsabilidade e de prestação de contas em relação às decisões que tomam sobre o 
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ensino” pensando também no contexto em que estes acontecem. Assinala que a 

responsabilidade profissional dos professores deve ser a principal motivação para o 

desenvolvimento profissional permanente.  

 Segundo Day (2001, p.47) em um  “sentido mais lato, os professores que refletem na, 

sobre e acerca da ação empenham-se numa investigação com vistas não só a uma melhor 

compreensão de si próprios enquanto professores, mas também tendo em vista a melhoria do 

seu ensino”. E para Freire (1996) o professor necessita reconhecer a sua própria insuficiência, 

identificar o que ainda não domina, para que possa ensinar de forma clara.   

Porém, vale ressaltar que avaliar uma prática é uma qualidade necessária, mas não 

suficiente da prática reflexiva (PERRENOUD, 2002), pois outros aspectos também devem ser 

considerados. 

 

B) Reflexão como autoavaliação  
 

 Dos entrevistados, seis chamaram atenção para a autoavaliação, como percebemos na 

nos depoimentos dos professores-cursistas:  

Prof. 09. “Refletir na verdade é você querer ressignificar aquilo que você está fazendo para 

melhor, não fazer por fazer, mas você está constantemente refletindo sobre o que faz onde 

precisa melhorar e para que melhorar, refletir a ação pedagógica, a reflexão de sua prática é 

isso, é você está constantemente se autoavaliando. E tentando mudar não fazer a mesma 

coisa. Se você reflete e faz a mesma coisa é prova de que você não está ressignificando coisa 

nenhuma”.  

Prof.10. “é o professor que pensa a sua prática, não é apenas jogar para o aluno, avalia a si 

próprio, faz uma autoavaliação. Será que o que eu passei realmente é da forma que devia, o 

aluno aprendeu com aquilo, o que trouxe de beneficio para o aluno e par mim? Ele cresce 

junto com o aluno, repensando o seu trabalho”.  

Prof.23 “ser reflexivo é refletir o papel de professor, enquanto educador, é se autoavaliar. 

  É sabido que o “objetivo de qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão 

consiste em desenvolver nos professores competências metacognitivas que lhes permitem 

conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente” (GARCÍA, 1999, p. 

153), ou seja, autoavaliar-se.   

 Perrenoud (2000, p.59) assinala que “o mundo do trabalho está saturado de pessoas 

que não querem, por amor próprio, e por medo de perder o respeito dos outros, admitir que 

seu desempenho é ruim” assegurando ainda que a formação deve preparar as pessoas, de certa 
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forma, para virem a ser seus próprios supervisores, em alguns momentos benevolente consigo 

mesmo e em outros, exigentes.  

 Ao tratar dos aspectos identitários dos professores, Nóvoa (1992) menciona que os três 

AAA (Adesão, Ação e Autoconsciência) sustentam esse processo. Entretanto, neste trabalho 

destacamos a autoconsciência, pois como coloca o próprio autor “em ultima análise tudo se 

decide no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma 

dimensão decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação 

pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento reflexivo” (NÓVOA, 1992, p. 

16).    

 De acordo Isaia e Bolzan (2010, p.9)  

Os professores desconhecem os processos pelos quais passam, o que pode 
impedir um olhar compreensivo sobre suas concepções e que os leva, na 
maioria das vezes, a refletir apenas sobre a aprendizagem de seus alunos e 
não sobre a sua própria aprendizagem, o que levaria a sua autonomia 
docente. 

  
 É impossível não concordar com os professores- cursistas quando apontam que refletir 

é autoanalisar-se. Pois a prática docente é feita de experimentações, portanto, essas 

experiências precisam ser avaliadas para que possam ser aceitas e consequentemente 

utilizadas outras vezes, ou simplesmente rechaçadas e/ou melhoradas.   

C) Reflexão na ação  

 

 A reflexão na ação é o componente que está diretamente relacionado com o saber-

fazer, é espontâneo, implícito e surge na ação. Sendo assim, a reflexão mostra-se a partir de 

situações inesperadas que surgem pela ação (CRUZ, 2009). Sobre a reflexão na ação apenas 

dois dos entrevistados se aproximam dessa ideia. Entre os que fizeram alguma alusão pode-se 

apontar o Prof.19  ao afirmar que “quando falamos em professor reflexivo é aquele que vem a 

refletir as coisas que estão acontecendo, porque é que está acontecendo dentro da sala de 

aula. Eu passo uma atividade, tem alunos que não conseguem se desenvolver bem, outros 

conseguem, então temos que parar e pensar; será que é a maneira que eu estou agindo, está 

da forma correta? É parar e está sempre revendo, fazendo uma análise daquilo que você está 

fazendo naquele momento, se estar servindo, se está sendo positivo ou não.  

 Outro que também se aproxima dessa ideia é o Prof.36 ao relatar: “professor reflexivo 

é aquele professor que consegue enxergar naquilo que ele faz não uma coisa pronta, 

certinhas, mas aquilo que ele pode olhar e não, eu posso melhorar isso aqui, eu posso 
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trabalhar de forma diferente isso aqui, eu posso analisar aquilo que eu fiz, aquilo que estou 

fazendo e fazer uma projeção para o futuro. É aquele que está sempre analisando o que faz.  

 Ainda fazendo uso das palavras de Cruz (2009, s.p) “a reflexão-na-ação consiste em 

refletirmos no meio da ação, sem interrompê-la. Nosso pensamento nos conduz a dar nova 

forma ao que estamos fazendo e no momento em que estamos fazendo, possibilitando 

interferir na situação em desenvolvimento”. Assim, com o que foi dito pelos entrevistados 

citados acima, podemos inferir que eles realizam esse tipo de reflexão. 

Para Sulman (2005), os professores devem recopilar, analizar e codificar os sabres que 

surgem do trabalho.  Nesse mesmo caminhar, Silva e Bastos (2012) explicam que a melhora 

do conhecimento profissional se deve a uma reorganização do conhecimento existente e não 

somente pelo acúmulo desses conhecimentos.  

   

D) Escola reflexiva  
 

  Um dos professores-cursistas expõe algo que há muito vem sendo discutido por 

Alarcão (1986; 2011) - a necessidade de que não só o professor seja reflexivo, mas que a 

escola seja reflexiva. 

Prof.20:“Eu reflito muito sobre o que acontece, o difícil é mudar. O problema da gente está 

refletindo é que a reflexão sem ação é difícil acontecer alguma coisa. Às vezes até a gente 

reflete, mas colocar em prática eu acho que é difícil, pois escola é um trabalho em equipe, 

você tem que estar em comunhão com todos e a partir do momento que você faz a reflexão 

sobre alguma coisa, nem todo mundo concorda com aquilo, nem todos os colegas, o colégio, 

querem participar de alguma ação em relação aquela reflexão, você refletir é uma coisa e 

agir sozinha...  eu acho que é possível, mas difícil. Não é algo impossível, mas é difícil. 

 

O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu 
local de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a 
profissionalidade docente. Mas se a vida dos professores tem o seu contexto 
próprio, a escola, esta tem de ser organizada de modo a criar condições de 
reflexividade individuais e coletivas. Vou ainda mais longe. A escola tem de 
pensar a si própria, na sua missão e no modo como se organiza para cumpri-
la. Tem também ela de ser reflexiva. (ALARCÃO, 2011, p.47). 

 
 Outra professora (Prof. 26), também se aproxima dessa ideia ao colocar que “não é 

ficar só para você, é discutir, integrar com os outros, essa questão da interdisciplinaridade, é 

trazer os colegas para dessa forma trabalhar em projeto, qual contribuição você tem para 

isso, não é você ser o centro das atenções, valorizar as ideias dos outros, pensando antes de 



 
 

138 

agir, pois muitas vezes trazemos de forma pronta e acha que é o correto”. Inferimos que ao 

dizer isto, a professora chama atenção para a necessidade da coletividade, logo, do trabalho 

em equipe que a escola deve fazerr. Para Contreras ( 2012, p. 217) “a noção de autonomia nos 

remete, como construção reflexiva em um contexto de relação, a uma concepção de atuação 

profissional baseada na colaboração e no entendimento e não na imposição”. Assim sendo, 

percebemos que a professora atenta-se para essa necessidade de colaboração.   

 Nessa perspectiva, Santos (2011 apud SANTOS; POWACZUK, 2012) pondera que 

para que a perspectiva reflexiva seja uma realidade é necessário superar o isolamento 

profissional dos professores, assinalando que ao adotarem uma perspectiva de trabalho 

conjunto os professores poderão reorganizar os modos de atuação. Logo, de atuação coletiva. 

 Em relação a necessidade de trabalhar de forma coletiva, Day (2001) abaliza que  

Embora os professores precisem ser reflexivos na sala de aula, em primeiro 
lugar para sobreviverem e depois para serem, pelo menos, competentes na 
gestão de sala de aula, pode argumentar-se que refletir na e sobre a ação 
resultará, em última análise, numa aprendizagem limitada, caso seja levada a 
cabo de forma isolada (Day, 2001, p. 69).  
 

 A prática reflexiva “é uma relação com o mundo: ativa, crítica e autônoma. Por isso, 

depende mais da postura do que de uma estrita competência metodológica” (PERRENOUD 

2002, p.65), essa ideia aparece no relato do Prof. 24, quando afirma que o professor reflexivo 

“é o professor que realmente passa a compreender que não é só a ideia que ele encontra nos 

livros, que ele reproduz, é um atrelamento das ideias que ele encontra nos livros com a sua 

própria ideia. Isso é ser professor reflexivo, é entender que você necessita dos autores, mas 

que tenha suas próprias ideias para tentar modificar a tua realidade, de uma sociedade de 

que de certa forma ainda é imaculada, doente e infelizmente menosprezada pelos poderes 

públicos”. Ainda se apropriando das ideias de Perrenoud (2002, p.66) “a formação em uma 

prática reflexiva é aprender a operar e até a fazer malabarismos com ideias, a levantar 

hipóteses, a seguir intuições”. 

 Podemos deduzir que uma parcela considerável dos professores tem uma ideia 

plausível do que vem a ser um professor reflexivo. Entretanto, nove dos professores-cursistas 

deram respostas confusas, e como contrapontos tiveram dois professores: uma que não 

respondeu nada, afirmando que não sabia responder o questionamento e o outro que tentou 

explicar, mas não nos deu uma resposta satisfatória.  

 Insistimos aqui que o desenvolvimento profissional envolve a capacidade do professor 

de manter a curiosidade epistemológica, de identificar quer seja em um contexto mais amplo 

ou no campo restrito do processo de ensino e de aprendizagem, os elementos importantes que 
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ajudem a melhorar as condições de trabalho e também o diálogo com os colegas e a 

valorização destes para analisar as diversas situações vivenciadas por eles (GARCIA, 1999; 

IMBERNÓN, 2006). Portanto, essa relação com os pares (colegas de trabalho), ou seja, a 

reflexão da escola é imprescindível para um maior desenvolvimento; quer seja do professor 

e/ou da educação de maneira geral. .  

 Conforme Perrenoud (2002) a prática reflexiva não se atém apenas à ação; ela tem 

vínculos com suas finalidades e com seus valores subjacentes. Refletimos sobre o como, mas 

também sobre os porquês. Essa é uma ideia de extrema relevância, entretanto não foi 

percebida em nenhuma das falas analisadas.  É possível notar que a ideia de reflexão 

individual ainda é proeminente, tendo em vista que apenas duas professoras apontam para a 

necessidade da escola também ser reflexiva-corroborando dessa maneira com uma das críticas 

que o modelo recebe. Percebe-se também que a visão do grupo é de que a reflexão deve ser 

realizada sobre os aspectos da sala de aula, especialmente o ensino e a aprendizagem.  

 Para Contreras (2012) 

Diferentemente de outros tipos de trabalhos, em que a reflexão pode ficar 
restrita à melhoria das técnicas de produção, na educação, iniciar a discussão 
sobre como ensinamos ou como deveríamos fazê-lo, tem a capacidade de 
colocar em andamento toda a análise acerca da função que a escola deveria 
ter. Por conseguinte, a introdução de processos coletivos de trabalho nas 
escolas pode se transformar em um fator desencadeante da reflexão crítica 

(...) (CONTRERAS 2012, p. 267) 
  

 Conforme Moita (1992, p.116) a identidade profissional “vai sendo desenhada não só 

a partir do enquadramento intraprofissional, mas também com o contributo das interações que 

se vão estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos socioculturais”.  

 Para Marcelo (2009 apud URZETTA, 2009, s.p) o termo desenvolvimento  

É entendido como um processo, que pode ser individual ou coletivo, mas 
que deve se contextualizar no local de trabalho do docente - a escola - e que 
contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais por 
meio de experiências de diferentes características, tanto formais como 
informais. 

 

 

E) Evidências do papel que o curso exerceu para a formação de profissionais mais 

reflexivos 

 

  Em alguns depoimentos pode-se notar uma contribuição substancial do PARFOR para 

a formação de profissionais mais reflexivos.  Alguns professores-cursistas expõem:  
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Prof. 02. “a reflexão é um dos itens principais para a prática docente, pois é a partir dela 

que acontece as mudanças. As vezes me sinto uma profissional com essa característica, hoje 

estou mais ligada na reflexão”.  

Prof. 03.: “um momento de refletir sua prática é a avaliação. Antes do curso eu usava a 

avaliação para avaliar o aluno e hoje eu uso não só para avaliar o aluno, mas também a 

minha prática, então a partir desse momento que eu faço isso eu já estou sendo um professor 

reflexivo” 

Prof. 04 coloca: “Professor reflexivo é aquele que não se conforma, que faz e acha que o que 

fez foi o melhor, acho que ele tem que se preocupar, será que o que fez foi mesmo o melhor? 

Depois do PARFOR, eu fiquei, ... aquele professor palestrante igual eu te falei não se 

preocupava com isso não, mas depois do PARFOR eu penso muito a respeito dessa reflexão”.  

 O professor reflexivo tem sua formação não por acúmulo, mas por assimilação 

reflexiva crítica sobre as práticas e de reconstrução constante de uma identidade pessoal e 

profissional (OLIVEIRA, 2008), fazemos uso das palavras da autora por compreender que o 

Prof. 04 mesmo com a experiência que já tem em sala de aula, se percebe como docente em 

construção; podemos então inferir, que está havendo uma reconstrução da identidade 

profissional do professor.  Perrenoud (2002) levanta a hipótese de que “o profissional que se 

torna reflexivo tem consciência dessa evolução, sejam quais forem as palavras que utilize para 

falar dela, mas isso faz mais parte de uma transformação da imagem de si mesmo do que de 

uma ajuste preciso da aprendizagem”. (PERRENOUD 2002, p.87) 

 Vale destacar a entrevista de uma das participantes (Prof. 13), haja vista que foi a 

única que fez referência a reflexão realizada sob a luz dos conhecimentos da literatura:  

Prof. 13: “A reflexão que eu fazia era simplesmente parar descansar e dizer: meu Deus está 

tudo errado. Não sei se hoje estou apta a fazer aquela reflexão que deve estar pautada não só 

no nosso dia-a-dia, mas nos livros, em leituras, pois, se você parar ah... eu estou errada e 

começar a fazer de outra forma, talvez a gente continue fazendo errado. É lê para ter um 

embasamento para refletir a nossa prática. Sem essas leituras, sem as discussões com os 

colegas, acho que não funciona não. Antes a gente trabalhava, planejava e o aluno nada, e 

depois pensava, por que não deu certo? Não deu porque eles não estavam interessados e eu 

não estou nem aí, eu estou cansada e parava por que aquilo não deu certo naquela hora. Mas 

refletir mesmo, sobre a prática, tenho que mudar, mas de que forma? Embasado na 

literatura”.  

 Chamamos atenção para o depoimento desta colaboradora, pois comungamos da 

compreensão de Kolyniak Filho (1996) de que reflexão é um processo de confrontar de 
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maneira sistemática as representações da realidade com um sistema ou conjunto de sistemas 

conceituais articulados (teorias), ou seja, o docente deve ser capaz de dizer o que está fazendo 

e para que isto ocorra ele deve ser capaz de teorizar. Conforme Perrenoud (2002, p.52) “não é 

possível avançar muito se refletirmos ou debatermos sem recorrermos a certos saberes”. 

 A professora demonstra amadurecimento intelectual ao relatar esse processo de 

confrontar o saber teórico com a prática e de perceber a reflexão como algo importante.  

 Em alguns trabalhos14 que tratam sobre a formação reflexiva, tanto na formação inicial 

quanto continuada, foi demonstrado que essa proposta de formação docente tem obtido 

resultados exitosos. Entretanto, não podemos deixar de relatar que essa perspectiva também é 

vista com desconfiança por alguns estudiosos da área. Esses acusam que a epistemologia da 

prática na qual está baseada a ideia do professor reflexivo pode levar ao individualismo e à 

valorização demasiada da prática. Logo, pode-se perceber que a prática reflexiva, uma 

tendência cada vez mais utilizada, apresenta possibilidades, mas também limitações.  

 Moraes (1997, p.223) discute que os “ambientes de aprendizagem, ao utilizar o 

enfoque reflexivo na prática pedagógica, podem colaborar para o desenvolvimento de 

pensadores autônomos, e indivíduos que pensam por si mesmos, o que não significa qualquer 

tipo de individualismo acentuado”. Gravitando em torno da questão do papel da formação 

Zeichner (1993) defende que 

Com o conceito de ensino reflexivo, os formadores de professores têm a 
obrigação de ajudar os futuros professores a interiorizarem, durante a 
formação inicial, a disposição e a capacidade de estudarem a maneira como 
ensinam e de a melhorar como o tempo, responsabilizando-se pelo seu 
próprio desenvolvimento profissional formação (ZEICHNER, 1993, p. 17). 
  

 

4.3.5- A pesquisa na formação do professor. 
 

 A pesquisa que o professor empreende sobre a sua prática também foi tomada como 

um dos indicadores de desenvolvimento profissional dos professores. Diante disso, inquirimos 

ao grupo o que eles entendiam por professor pesquisador e como viam a viabilidade dessa 

“ideia”. Das respostas dos professores emergiram distintas categorias concernentes a 

concepção que possuem - como segue sumariamente na figura: 

 

                                                                 
14

 A título de exemplo, podemos citar as pesquisas: “Grupo de estudos: uma perspectiva de prática crítico -
reflexiva na formação continuada de professores” e o trabalho “A prática reflexiva na formação inicial de 

professores de Física: análise de uma experiência”. Ambos disponíveis no livro Pesquisa em Ensino de Ciências  
organizado por Nardi et. Al. 
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Figura 03- A pesquisa na formação do professor: Concepções e evidências do papel do curso 
na construção desse saber. 

 

 
 

A) Pesquisa bibliográfica- a busca de informações.  

 

 Dos entrevistados, quatorze (14) aponta a ideia de professor pesquisador como sendo 

aquele que busca o conhecimento, se atualiza, que pesquisa antes de realizar uma aula, ou 

seja, que busca informações: 

Prof 01. “Professor pesquisador é aquele professor que está sempre buscando conhecimento, 

que está sempre analisando o conteúdo, o professor que está sempre em busca de coisa nova, 

inovando sua prática, esse é o professor pesquisador”.  

Prof. 04“Aquele que vai para pesquisa mesmo, o professor pesquisador é isso, o professor 

que está sempre verificando, estudando, lendo, buscando o que tem de mais moderno na 

literatura”.  

Prof. 16 “O professor por natureza já é um pesquisador, porque como é que ele vai para a 

sala de aula e, por exemplo, não sabe algum assunto, então ele vai ter que ler e saber algo 

sobre para falar com os alunos, então ele pode ao passo da prática dele, ir aperfeiçoando 

isso aí”. 
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Prof. 24“Se eu for dá uma aula de meio ambiente não posso fazer isso sem antes pesquisar o 

que vem a ser o meio ambiente, não posso dá uma aula de desmatamento, de animais, seres 

vivos, se eu não pesquiso isso”. 

 Levando em consideração os depoimentos acima, verificamos que uma parcela 

considerável dos professores-cursistas entende a pesquisa apenas na dimensão bibliográfica, 

apontam como pesquisa as consultas realizadas em livros para melhor preparação de aulas, ou 

seja, pesquisar o conhecimento já produzido por outros.  

 Apesar de esta não constituir a definição que a literatura traz sobre o que vem a ser um 

professor pesquisador, acreditamos que este é um indicador de crescimento profissional dos 

professores. Docentes que utilizam mais de uma fonte para preparar suas aulas mostram-se 

comprometidos com o ensino, portanto, essa busca de conhecimentos da disciplina, das 

metodologias e de outros aspectos, é necessária. Conforme relatamos no item referente à 

aquisição de saberes da disciplina, percebemos que alguns autores apontam que o curso de 

formação não consegue abarcar todo o conhecimento que o professor necessita para ensinar. 

Desse modo, estudar/ pesquisar para ministrar as aulas é um fator relevante.  

 Esta parcela dos professore não mencionam outras possibilidades do que vem a ser a 

pesquisa na escola básica, talvez porque ainda estejam ancorados à ideia de pesquisa que 

trouxeram de suas experiências anteriores, como alunos da escola básica.  

 Conforme Beillerot (2001) 

a noção de pesquisa é empregada em numerosos  campos de práticas sociais, 
pois o lugar comum de seu uso é, “simplesmente”, aquele do esforço por 
encontrar um objeto, uma informação ou um conhecimento. [...] Trata-se de 
um esforço mental assim como de um esforço de ações, significando com 
isso que se exclui da pesquisa aquilo que é encontrado por acaso ou por 
intuição: nem toda descoberta poderá ser relacionada com a pesquisa 
(BEILLEROT 2001, p.72) 

 

 

B) O professor que Investiga a sua própria prática e a escola 

 

 Para Day (2001) os estudos de Stenhouse concernentes às características reflexivas dos 

professores, que levam em consideração o estudo individual, coletivo e o estudo das teorias, 

com base em investigações em sala de aula estão muito próximos das necessidades 

contemporâneas e indicam grau considerável de desenvolvimento profissional.   
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Oito (8) entrevistados assinalaram que o professor pesquisador é aquele que pesquisa a 

sua sala de aula, sua prática (processo de ensino-aprendizagem), a escola, como percebemos 

nos depoimentos abaixo:  

Prof.16.  “É aquele que pesquisa sobre sua própria prática e ao passo que pesquisa, e 

visualiza um problema, mesmo didático, busca mudar a própria prática”.  

Prof. 36.  É aquele que ele tem um olhar diferente, não fica na mesmice do dia a dia, mas ele 

consegue olhar para sua prática, olhar para os problemas da escola e tentar não encontrar 

as respostas, mas refletir, pensar: por que essas coisas estão acontecendo?  Por que eu faço 

dessa forma, será que desta não seria melhor? Tentar pesquisar, entender um pouco aqueles 

problemas que encontramos no dia a dia, tentar pensar, não é que vai encontrar as respostas, 

mas ele vai tentar suposições, hipóteses, por que problema em escola tem muito, problema da 

prática docente tem um monte, então o professor pesquisador é aquele que vai a busca de 

encontrar dentro das possibilidades, respostas, mas não soluções para aquelas questões.  

Prof 24. “a sala de aula é um celeiro de pesquisa, um indivíduo também é um celeiro de 

pesquisa, imagine a sala, com tantos alunos e tantos problemas”.  

Prof.03: “É aquele que busca conhecer quais os motivos de um problema (...) não vou te 

dizer que eu tenho feito um projeto, mas eu tenho feito uma reflexão e pesquisando um pouco 

como trabalhar com aqueles alunos e tentando buscar a melhor forma de estar garimpando 

com ações e forma de agir para fazer minha prática da melhor forma possível”. 

 Percebe-se com os depoimentos uma noção mais aproximada do que temos na 

literatura como pesquisa do professor.  

 Quando o professor assinala que o professor pesquisador é aquele que “consegue olhar 

para sua prática, olhar para os problemas da escola e tentar não encontrar as respostas, mas 

refletir, pensar: por que essas coisas estão acontecendo” podemos deduzir que ele tem 

consciência do seu papel como construtor de conhecimento. Goodson (1992, p. 68) afirma 

que “particularmente no mundo do desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal 

que está faltando é a voz do professor”.  O autor ainda adverte “quando o ser humano confia 

nos outros para que lhe digam o que fazer e como fazer, perde confiança nas suas próprias 

capacidades de atuar e de tomar decisões”. Desse modo pode tornar-se mais dependente dos 

outros. (GOODSON, 1992, p. 87) 

  Ao afirmar que “a sala de aula é um celeiro de pesquisa, um indivíduo também é um 

celeiro de pesquisa, imagine a sala, com tantos alunos e tantos problemas”; o Professor 24 

confirma o que Stenhouse vem alegando, ou seja, que a sala de aula pode ser vista como um 

laboratório.  
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 Schön (2002) assinala que o sujeito (professor) deva posiciona-se em uma atitude de 

análise, produção e criação a respeito da sua ação, mais que isso, que os professores 

examinem, tracem hipóteses e arrisquem resolver os problemas envolvidos em suas práticas 

de aula. Um dos professores coloca que professor pesquisador é aquele que “levanta 

hipóteses”, nota-se nesse depoimento um caráter crítico, uma vez que, “na perspectiva crítica 

o professor é visto como alguém que levanta um problema” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p.26). 

 Essa perspectiva tem um grande potencial, sendo um componente essencial na 

formação do professor da educação básica. Todavia é necessário examinar com cuidado essa 

proposta tão atraente de formar o professor pesquisador para não cairmos na armadilha de 

atribuir-lhe um papel redentor, de resolução mágica dos graves problemas educacionais, nem 

simplificá-la demasiadamente (ANDRÉ, 2001). Pode-se com as considerações até aqui 

realizadas inferir que os professores passaram a perceber que outros profissionais podem 

ajudá-los, mas eles sim são “essencialmente seus autoeducadores”. Há coisas importantes que 

só podem ser aprendidas por conta própria: talento, perspicácia, virtude.  

Concordando com essa ideia, Furió (1994) defende que o professor familiarize-se com 

o consumo da investigação e que ele mesmo seja capaz de produzir. Preconizando também 

que os resultados destas investigações/ produções contribuam aos conhecimentos didáticos e 

ao seu desenvolvimento profissional. Conforme Stenhouse (1975 apud DAY, 2001, p.48) “a 

profissionalidade mais ampla do professor investigador se define no compromisso de 

questionar o seu próprio ensino como para o seu desenvolvimento e também pela preocupação 

em questionar e testar na prática teorias através do uso dessas capacidades”.  

C) Trabalho de Conclusão de curso – TCC 

 

 Como mencionamos, um dos nossos propósitos foi analisar se o curso proporcionou a 

formação do professor pesquisador. No discurso de dez colaboradores, o Trabalho de 

Conclusão de Curso aparece como instrumento de formação do professor pesquisador. Desse 

modo, podemos identificar mais evidentemente a contribuição do PARFOR para essa 

formação. Para Estrela (2002, p.141) “falar de investigação como estratégia de formação 

implica considerá-la como um meio a serviço de fins, exigindo, portanto, que ela se situe num 

quadro mais amplo em relação ao qual adquire sentido”. Alguns trechos deixam essa 

colaboração mais explícita:  

Prof. 05: “A formação recebida possibilita ser uma pesquisadora (...) e depois de aplicado o 

projeto da monografia, você pode tirar dali e voltar e aplicar na escola, fazer uma 
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intervenção, então ele nunca vai parar, vai sempre em  busca de pesquisar alguma coisa para 

inovar, resolver suas inquietações, ai de nós se não fosse a pesquisa”  

Prof. 16.“A universidade desperta para ser uma professora pesquisadora, vista como um 

processo formativo, eu acho que temos que falar do trabalho monográfico; quando você 

parte para fazer um trabalho em sua sala de aula você ver que não está fazendo um TCC 

para concluir o curso, você está fazendo porque diagnosticou um problema e você traçou 

estratégias para que aquele problema fosse solucionado, então o TCC, no meu ponto de vista, 

para a graduação regular pode ser somente como conclusão de curso, mas para mim, como 

professora, o meu TCC, é um trabalho que transformou a minha sala de aula como local de 

pesquisa, tanto que todos os objetivos traçados foram alcançados”  

Prof.22- “Eu inclusive fiz o papel de professor pesquisador agora para minha monografia, fiz 

a pesquisa com os alunos. O que aprendi vai me permitir continuar a fazer pesquisa, se hoje 

ou amanhã detectar um problema na escola, farei uma pesquisa novamente”.  

Prof.33:“Desse tempo aqui, o trabalho monográfico foi talvez o que mais me ajudou” 

 No depoimento do Prof. 33 podemos verificar que a pesquisa constituiu-se como um 

processo formativo, oferecendo ao professor-cursista a possibilidade de ser construtor. Por 

mais que nos diversos momentos, durante a formação, o professor-cursista participe, venha a 

se dedicar; aquilo que ele está estudando já foi construído por outros e de alguma maneira a 

Ciência é trabalhada como se fosse algo já pronto e acabado. Por conseguinte, a construção do 

TCC fundamentalmente é um momento deste professor ser produtor do seu próprio 

conhecimento, quiçá apresenta-se como o maior ganho desse aluno ao longo do curso. 

A construção de um projeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) é realizado ao longo do curso especialmente a partir do 5º semestre, permitindo aos 

acadêmicos compreender a construção do conhecimento científico, bem como os tipos de 

pesquisa e as teorias que servem de base para a análise e reflexão da realidade. A elaboração 

do TCC, sem dúvida, é um grande progresso, mas devemos admitir que a realização de 

pesquisa monográfica, por si só, não se constitui como uma ação com potencial 

emancipatório. Às vezes, as concepções de pesquisa dos formadores e/ou dos discentes 

acabam por orientar esse processo para uma direção de caráter mais técnico, no qual o TCC 

acaba sendo um fim em si mesmo (CHAPANI et al., 2012). 

Cochran-Smith e Lytle (1999) apud Diniz- Pereira (2011) defende que a pesquisa dos 

educadores deve ser estimulada tanto nos programas de formação inicial como nos “em 

serviço”.  
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O que se requer tanto nos programas de formação inicial quanto nos em 
serviço são processos que estimulam professores e formadores de 
professores a construírem suas próprias questões e então começarem a 
desenvolver ações que são válidas em seu contexto local e nas comunidades 
(COCHRAN-SMITH E LYTLE, 1999, apud DINIZ- PEREIRA 2011 p.63). 

 
 

Dentre os requisitos parciais para se receber o título de licenciado em Ciências 

Biológicas, está a produção do trabalho de conclusão, prevista no Projeto Político Pedagógico 

do curso; os trabalhos de TCC da turma investigada, além de terem sido avaliados pelo 

professor da disciplina e pelo orientador, foram apresentados em forma de banner no final do 

curso, sendo submetidos a apreciação à comunidade acadêmica. Muitos pesquisadores (GIL-

PEREZ; CARVALHO, 2000; GALIAZZI, 2003), afirmam que a iniciação a pesquisa é 

essencial para o desenvolvimento e formação do futuro professor. Na concepção de 

(GALIAZZI, 2003, p.47) “a pesquisa não é o único caminho para o desenvolvimento 

profissional, mas é essencial para a construção da competência em qualquer prática 

profissional”.  

 Cada vez é mais perceptível que “tanto a formação de futuros professores como a 

formação continuada, deve considerar a preparação, a investigação e a inovação educativa 

como necessidades formativas de primeira ordem” ( FURIÓ, 1994, p. 196, tradução nossa). 

Assinalando que  esta é  uma atitude que deve estar presente na atividade cotidiana do 

professor. 

 Dessa maneira, apesar do número considerável de professores ter estabelecido alguma 

concepção ao professor pesquisador, dez (10) dos entrevistados não se aproximaram 

satisfatoriamente do que vem a ser pesquisa ou professor pesquisador, como verificado em 

alguns depoimentos: 

Prof. 18. “Vamos supor, se eu sou um professor, eu entro na sala de aula e você me faz uma 

pergunta que não é da minha matéria, eu não posso dizer não sei, por que não dizer: não é 

da minha área, mas vamos pesquisar? Acho que isso faz parte do pesquisador (...)”.  

Prof.07. “É aquele que busca além de inovar a sua prática, trazer conteúdo de acordo com o 

contexto do alunado, ele pode pesquisar coisas que é relevante para aquela turma. Se eu 

trabalho com alunos da zona rural, é mais fácil trazer conteúdos do contexto dele, da família 

dele, do que do urbano, lógico que eles vão assimilar mais o que tem seres vivos, animais, 

mais que os alunos da zona urbana”. 

Prof. 28. “É o professor que lê, o professor que ouve, é o professor que reflete, é o professor 

que observa”.  
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                   É consenso que o modo como os docentes são formados influenciam no seu trabalho 

em sala de aula. Assim sendo, poderíamos defender que o curso exerceu o seu papel no que se 

refere à construção do conhecimento da prática reflexiva e pesquisadora, apesar de alguns 

professores não terem dado uma resposta satisfatória acerca do que vem a ser a pesquisa. 

Contudo, seriamos tolas ou para ser menos radical, sonhadoras em demasiado se 

afirmássemos que os professores-cursistas do curso de Ciências Biológicas do PARFOR da 

UESB serão todos professores críticos, reflexivos e pesquisadores.  

 O que podemos concluir com os depoimntos é que a formação e/ou desenvolvimento 

se deu e sempre se dará de maneira individual. A formação coletiva é pensada e tentada, mas 

o desenvolvimento de um grupo é heterogêneo. De maneira sumária, uns se desenvolverão 

mais que outros.  

Além disso, a noção do que venha a ser um professor reflexivo/ pesquisador em última 

análise não é garantia de que estes profissionais venham a ser assim, seja pelos obstáculos 

impostos pela realidade da educação (falta de tempo, os baixos salários, jornada diária longa, 

turmas cheias, falta de material didático, ausência de espaço físico para a realização de aula 

práticas, desmotivação, etc.) ou mesmo porque não almejam,  

 

D) Possibilidades e entraves de o professor da escola básica fazer pesquisa 

 

 Apesar de a maioria dos entrevistados apresentarem uma concepção plausível sobre 

professor pesquisador e da intenção de realizar pesquisas em suas salas de aula, tornando-se 

assim um professor pesquisador, reconhecem e admitem a dificuldade de tornar esta intenção 

em realidade. A esse intento, é possível chamar à análise as seguintes declarações dos 

professores-cursistas: 

Prof 01.“É possível pesquisar, é questão de querer”  

Prof 02.“É possível ser esse professor pesquisador, mas agora claro que não é fácil, pois 

para você ser pesquisador você tem que sair da sua zona de conforto para ir atrás e sair da 

zona de conforto é difícil, você tem que querer, ter muita força de vontade, querer crescer 

para você fazer isso”.  

Prof. 04. “Nós temos uma carga horária muito grande, eu passo o dia todo na escola, assim 

fica difícil, o curso abre possibilidades, ensina, desperta, mostra que tem que ser assim, 

agora infelizmente o sistema escolar atravanca isso. Para eu fazer uma aula mais dinâmica 

eu tenho que abrir mão do meu final de semana, com minha família para pesquisar um vídeo 

interessante... nem todo professor está disposto a isso”. 
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Prof. 16. “Eu estou começando a ser uma professora pesquisadora, mas eu acho que a 

vontade de fazer a diferença, de querer, já é um passo importante. Por que o querer é um 

passo importante, de estar pensando, analisando, de estar refletindo, se questionando”. 

Prof. 24.“Acho que é possível, mas tem uma série de questões que dificultam: política, 

espaço físico e talvez o que supere tudo isso é o querer do professor. Se ele querer, mesmo 

com tantos problemas, obstáculos ele pode.” 

Prof. 22.“Então, eu acredito que essa questão do professor pesquisador no dia a dia da 

nossa prática é difícil encontrar por conta do tempo, professor tem 40 horas em uma escola, 

20 em outra, já tem 20 em outro município próximo então ele não vai ter tempo disponível 

para essa pesquisa” 

 Ressaltamos que é impossível falar sobre a pesquisa dos educadores sem discutir as 

condições de trabalho dos professores e a qualificação profissional (DINIZ-PEREIRA, 2011). 

Muitas dessas dificuldades são largamente apontadas na literatura sobre a pesquisa dos 

professores de educação básica (PÓRLAN; RIVERO, 1998, ANDRÉ, 2001, LÜDKE, 2005): 

falta de tempo, falta de preparo, jornada diária longa, turmas cheias, falta de material didático, 

ausência de espaço físico para a realização de aula práticas, desmotivação e falta de interesse 

dos alunos, etc., e estas, dificultam ou mesmo impedem que os professores repensem o seu 

papel de professor e a sua prática pedagógica. Vale ressaltar que não estamos afirmando que é 

impossível, todavia, merece ponderação o interesse, “o querer” dos próprios professores, 

apontado por alguns dos informantes.  

 André (2001, p. 60) assinala que: “querer que o professor se torne investigador de sua 

própria prática exige que se pense em exigências mínimas para sua efetivação, ou seja, é 

preciso que haja uma disposição pessoal do professor para investigar (...)”. O professor não 

irá pesquisar se ele não estiver decidido a fazê-la, mesmo com os requisitos favoráveis 

(preparação na formação inicial, recursos disponíveis, menor jornada de trabalho), como eles 

mesmo abalizaram.  

Esse tem sido um tema polêmico nas atuais discussões sobre a formação de 

professores (DINIZ-PEREIRA, 1999). Fica demonstrado que uma parcela dos professores 

investigados ainda não entende muito bem o que vem a ser um educador pesquisador de sua 

própria prática, assinalando a busca na literatura de respostas aos problemas que enfrentam 

diariamente. Aqueles que demonstraram maior entendimento percebem que a pesquisa tem 

por finalidade um estudo mais sistematizado que surge de um problema real da sua escola, da 

sua prática. 
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4.3.6- Aumento da autonomia profissional. 

  

 A autonomia é uma característica que se mostra extremamente essencial quando 

falamos em desenvolvimento da prática educativa. Como assinalamos, vimos na reflexão e na 

pesquisa do professor, perspectivas de formação que dariam subsídios para o 

desenvolvimento dessa autonomia profissional. A literatura (CONTRERAS, 2012; GIL-

PÉREZ; CARVALHO, 2003) chama atenção para a necessidade de o professor buscar essa 

autonomia, apontando que é ela que faz do professor um profissional.  

 Comungando do mesmo pensamento, Day (2001) assinala que uma reivindicação 

muito básica e também antiga dos professores é a de que eles são profissionais. Para o autor 

nessa reclamação fica implícita a ideia de que a sua formação “lhe proporciona o domínio do 

conhecimento especializado da disciplina, da pedagogia e dos alunos, ao mesmo tempo em 

que a sua posição enquanto professores lhes confere certo grau de autonomia” (DAY, 2001, p. 

21). Desse modo, todos os indicadores que elencamos até o momento faz alusão a esta 

característica. Estamos versando, talvez, acerca do principal indicador de desenvolvimento 

profissional docente e alguns depoimentos dos professores-cursistas reportam mais 

claramente para essa questão, por isso, faz-se necessário destacar esses depoimentos, a saber: 

 Prof. 13: “Depois do curso mudou bastante, eu já tenho outra visão, já sei o que posso fazer, 

já tenho uma certa autonomia para mudar algumas coisas e principalmente (...)”  

Prof. 34: “eu acho que hoje a educação passa pelo processo bom, a gente já tem mais 

autonomia, depois do curso percebo mais que  o professor é o dono da sala, mas  ele tem que 

ser responsável e aí entra o professor pesquisador”. 

Prof. 36: “eu acho que eu me tornei mais independente, assim, de ter iniciativa(...)”, 

 Ao assinalar que atualmente percebe que pode mudar algumas coisas, a Prof. 13 

reporta-se a ideia de Contreras (2012,p. 214) quando afirma que “ninguém pode assumir pelo 

professor o juízo e a decisão diante das situações que requerem uma atuação em sala de aula”. 

Em outros termos, o autor assinala que o professor deve atuar em função de suas “próprias 

interpretações, convicções e capacidade”. Mas para tanto esses docentes precisam lançar mão 

de alguns conhecimentos. Vale ressaltar que com estas reflexões não estamos afirmando, em 

nenhuma hipótese, que o docente não necessite “prestar contas sobre suas decisões”, pois 

conforme o próprio autor essa visão poderia dar vazão a um pensamento simplório e não claro 

do que vem a ser a autonomia profissional. Em suas palavras,   

 A autonomia profissional é uma construção que fala tanto da forma 

como se atua profissionalmente como dos modos desejáveis de 
relação social. É que a autonomia não é uma definição das 
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características dos indivíduos, mas a maneira como estes se 

constituem pela forma de se relacionarem (CONTRERAS, 2012, p. 
216). 

 Conforme Day (2001) ao longo do tempo, o uso do seu juízo discricionário na tomada 

de decisões na sala de aula tem sido considerado o terreno principal no qual os professores 

são capazes de praticar a sua autonomia. 

  Ainda citando Contreras (2012) 

A perspectiva do docente como profissional reflexivo nos permite construir a 
noção de autonomia como um exercício, como forma de intervenção nos 
contextos concretos da prática onde as decisões são produto de consideração 
da complexidade, ambiguidade e conflituosidade das situações. 
(CONTERAS, 2012, p. 216).  

 

 A ideia dos professores aproxima-se consideravelmente deste aspecto. Em muitos 

discursos concernentes à reflexão notamos essas características.   

 Ao discorrer que agora possui mais iniciativa, o Prof.13, implicitamente destaca a 

autonomia, por conseguinte, desenvolvimento profissional. De acordo Day (2001) o docente 

não pode se formar passivamente e sim, ativamente. Assim, indica que devam participar na 

tomada de decisões relacionadas aos processos da sua própria aprendizagem.  

 No relato do coordenador a ampliação da autonomia também fica destacada: 

 
Coordenador: “(...) eu vi o curso desde o inicio e agora no final é outra coisa. Eu participei 

das aulas de XXXXX e era incrível a relação que eles estavam construindo com os docentes, 

com o conhecimento, era outra coisa. Até a forma de apresentar muitos mudaram, 

participavam (...) se concordava, se não concordava, então isso é um ponto importante, pois 

tem a ver com autonomia e um elemento que se o curso não deu conta de o aluno questionar 

eu tenho certeza que a maioria saiu do curso mais autônomo, (...) até daqueles que você a 

princípio achasse que não fosse se dedicar como deveria, até isso mudou muito”.  

  Conforme Contreras (2012) a autonomia está mediada pelo diálogo, se desenvolve 

mediante as relações estabelecidas, nos encontros, não isoladamente. Em suas palavras 

Autonomia profissional significa, por último, um processo dinâmico de 
definição e constituição pessoal de quem somos como profissionais, e a 
consciência e realidade de que esta definição e constituição não pode ser 
realizada senão no seio da própria realidade profissional, que é o encontro 
com outras pessoas, seja em nosso compromisso de influir no seu processo 
de formação pessoal, seja na necessidade de definir ou contrastar com outras 
pessoas e outros setores o que essa formação deva ser. (CONTRERAS, 
2012, p. 234).  
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  Portanto, apesar de assinalarmos as características individuais de desenvolvimento, as 

questões relacionadas aos encontros com os outros, em espaços distintos, fica muito evidente.   

 Acreditamos que é essa a ideia que fica implícita no depoimento do coordenador. Para 

Freire, sem a autonomia dos professores e dos estudantes, o processo de ensino aprendizagem 

não se configura. Em seu depoimento o coordenador cita que percebe um maior compromisso 

dos professores; e isso foi observado também nos relatos dos professores-cursistas.  

   

 

4.3.7- O estágio como espaço de construção do saber 

 

 O Estágio supervisionado é tido como o momento em que o futuro professor tem sua 

experiência prática após toda a formação teórica (de conteúdos específicos e pedagógicos). 

Para Carvalho (1973), o estágio deve ser sem dúvida alguma, o principal momento dentro de 

um curso de prática de ensino, pois é neste período que o aluno aplica, integra e organiza o 

conteúdo aprendido. “O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica 

entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e 

um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado” 

(BRASIL, 2002, p. 10). 

 Mas em se tratando de professores que já estão imersos no processo de ensino, esse 

espaço configura-se com algum potencial? Dito de outra maneira, as políticas expressas pelo 

discurso da qualificação tem trazido para as universidades professores que já exercem o 

magistério (PIMENTA E LIMA, 2009) como é o caso do grupo que estamos investigando; 

então, “por que o estágio para quem já exerce a profissão docente”? Se os professores do 

PARFOR já estão em sala de aula, seria necessário mesmo que eles fizessem estágio?  

 De acordo Piconez (2001), os estágios são muitas vezes considerados um simples 

cumprimento de horas formais exigidas pela legislação. Ao que parece, para os estudantes do 

PARFOR este momento foi além, exercendo influências positivas durante o processo de 

formação. Em muitos depoimentos foi possível perceber que o período de estágio foi o 

momento em que os professores-cursistas mais mobilizaram os sabres construídos ao longo 

do processo de formação, a saber:  

Prof. 02- Muito conhecimento específico, eu não tinha nem ideia e eu aprendi no curso e esse 

conhecimento me ajudou a melhorar as minhas práticas e foi bem visto no estágio, onde a 

gente buscava fazer aulas dinâmicas (...) 
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Prof. 06- (...) os alunos mesmos dizem: pró a senhora está dando aula diferente, na época do 

estágio mesmo, foi notório, com dinâmicas, lógico que gastamos um pouco mais de tempo 

(...); (...) principalmente no ensino médio que são turmas que a gente nunca trabalhou e no 

estágio estamos tendo a oportunidade, e pensamos: aqui vai?(...);(...) no curso de formação 

eu penso em relação ao estágio, ele está sendo uma experiência importante. Aprendemos 

muito no estágio, mas eu acho que não é uma etapa para ser realizada no último semestre 

(...). 

Prof.14- Mas hoje atuando em sala de aula pelo estágio, percebo que a atuação em sala é 

diferente, você entra com segurança (...). 

Prof. 17- (...) E depois que estou passando por aqui, percebo que as aulas, em especial no 

estágio (que está sendo um período muito bom) temos aproveitado para aprimorar mais as 

aulas, enriquecido mais o conteúdo (...). 

Prof. 26-. Outra coisa que eu nunca tinha feito foi esse minicurso e pude praticar agora no 

estágio, isso foi inovador para mim. O uso dos recursos tecnológicos que geralmente na 

escola era preso na sala do diretor e eu praticamente o forcei a está liberando para as aulas 

(...) 

Prof. 27 .(...), é tanto que o mini curso que eu apliquei agora no estágio alguns alunos 

disseram: professora, a gente sempre gostou da senhora, mas a sua maneira de ensinar, de 

dá aula mudou, eles perceberam  e isso foi gratificante(...). 

 Segundo Carvalho (1987), um estágio é abrangente quando possibilita ao aluno 

assumir todas as funções de um professor estando em constante contato com as diferentes 

problemáticas da profissão e que se configure como um agente de mudanças, possibilitando 

ao futuro professor testar em sala de aula as novidades propostas nas universidades. Assim 

sendo, podemos admitir que o estágio realizado pelos professorasse-cursistas, nas condições 

em que foi realizado, ou seja, com os professores em pleno exercício de suas atividades, 

permitiu essa abrangência.   

 (...) principalmente no ensino médio que são turmas que a gente nunca trabalhou e no 

estágio estamos tendo a oportunidade, e pensamos: aqui vai?(...). Ao se questionar “aqui 

vai?”, inferimos que o professor se apercebe de fato como alguém que vai pela primeira vez 

utilizar os saberes da disciplina construídos no transcorrer do curso, seria a sua “primeira 

experiência” de fato nova, após a formação. Dito de outra maneira percebe-se que o professor 

começa a testar, pesquisar, questionar-se. Nesse sentido, foi possível confirmar que o Estágio 

Supervisionado é de fundamental importância para a constituição da área de ensino de 
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Ciências, pois propicia a aproximação da pesquisa acadêmica à prática da sala de aula, 

possibilitando que o licenciando mobilize seus saberes. 

 Nesse caminhar, Pimenta e Lima (2010) afirmam que alguns estudos vêm apontando 

que o Estágio Supervisionado propicia a formação do professor pesquisador, já que pressupõe 

a pesquisa como prática e pode também ser um indutor de formação continuada para o 

professor da educação básica que recebe o estagiário. As autoras veem o estágio como 

possibilidade de ressignificação da identidade, assim sendo, acreditamos que o estágio para o 

grupo constituiu-se nesse momento de ressignificação e inovação. É importante frisar que a 

formação docente é um processo de desenvolvimento profissional, iniciado nas primeiras 

experiências escolares, ainda como alunos e se desenvolve ao longo da vida, abarcando 

diversas questões como o salário, o local de trabalho e outros (IMBERNÓN, 2002). Portanto, 

não podemos delegar todo o desenvolvimento ao curso de formação do PARFOR e menos 

ainda ao período de estágio. Mas, inegavelmente este despontou como um momento 

extremamente relevante.  

 Ao apontar que foi ao longo do estágio que fez uso dos recursos tecnológicos que 

estavam em sua escola e que não eram utilizados, a Prof. 26 deixa evidente que foi neste 

período que houve um maior empenho em de fato mudar suas aulas. Aqui temos dois 

posicionamentos: se por um lado, esse discurso corrobora a importância do estágio, por outro, 

coloca em discussão as afirmações dos professores de que mudaram a sua prática ao longo do 

curso.   

 De maneira geral ficou evidente que a licenciatura em Ciências Biológicas vinculada 

ao PARFOR, exerceu um papel satisfatório no que concerne às contribuições para o 

desenvolvimento profissional (DP) dos professores participantes. Entretanto, os discursos de 

alguns professores-cursistas colocam em evidência alguns discursos, uma vez que, quando 

avaliam o outro (seus colegas), a análise não aponta somente os aspectos positivos; 

demonstrado de alguma forma que é necessário um olhar muito cuidadoso sobre os discursos 

dos docentes, assim sendo, a análise de entrevistas exige moderação, pois nem sempre o que é 

expresso revela o que se pensa, mas apenas os saberes mobilizados naquela situação, isto é, 

apresenta limites. Em hipótese alguma queremos negar os depoimentos dos professores-

cursistas, apenas queremos não sobrevalorizar os resultados. 

 Após a realização do estágio, abriu-se um espaço na disciplina de prática e ensino de 

Ciências e Biologia para que os alunos tecessem considerações em relação a esta experiência. 

Um gama considerável dos alunos admitiu ter tido um pouco de dificuldade no estágio do 

Ensino médio. No estágio, os professores-cursistas trabalharam com minicursos em que 
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abordavam diferentes temas (Drogas, Sexualidade, Sexualidade, Biomas, Reprodução, CTS, 

Fisiologia vegetal, Citologia).  

 Alguns assinalaram que não estavam preparados para ensinar alguns conteúdos como 

Genética, apontando que o estágio no Ensino médio não foi muito fácil, pelo fato deles não se 

sentirem tão preparados e por seus alunos não terem uma bagagem suficiente para entender o 

conteúdo. Alguns professores-cursistas apresentaram inicialmente a vontade de não realizar o 

estágio, alegando que já eram professores; entretanto, eram obrigados pela Lei, e de acordo os 

depoimentos, esta experiência converteu-se para alguns em um momento de aprendizagem, 

quando tiveram que rever a sua própria prática. Acreditamos que este momento poderia ser 

ainda mais explorado e um pouco mais extenso.  

 Para Abdalla (2012) os professores formadores no sentido de possibilitar que os 

professores-cursistas, possam ter acesso a um conhecimento que redirecione seus olhares no 

que se refere às analises e interpretações das situações de trabalho e o seu senso prático de ser 

e estar na profissão professor, devem estar atentos às vivências e experiências dos alunos; 

apontando que “esses aspectos devem vir a contribuir para a sua formação e desenvolvimento 

profissional, assim como para a reorganização de estratégias e a transformação de suas 

crenças, a fim de que encontrem caminhos para superar os desafios da escola e da sala de 

aula” (p.272). 

 Apesar de reconhecer a importância do estágio para o DP desses professores, esses 

discursos também preocupam - se por um lado afirmam que vem mudando continuamente, 

por outro, deixam transparecer que essas modificações se deram mais evidentemente por 

conta do estágio, ou seja, quando haveria, professores supervisores.   

 

4.3.8- Mudanças na vida pessoal 

 

 Conscientes de que os professores constroem seus saberes ao longo da vida e que é 

praticamente impossível dissociar a vida profissional e pessoal buscamos destrinchar das 

entrevistas as mudanças ocorridas na vida pessoal após o ingresso no curso, muitas repostas 

explanadas se aproximavam dos aspectos profissionais; destarte, verificamos que os 

professores não conseguem dissociar a vida profissional da vertente pessoal, a saber:  

Prof.10: “até minha vida pessoal mudou,  a vontade de construir o conhecimento, focar na 

especialização e poder transparecer isso as pessoas que estão fora da universidade, aprender 

lhe possibilita sair de uma local seguro (saber) para um lugar de inquietação, isso é o que 

move o professor”  
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Prof.14:“hoje sou uma pessoa com mais responsabilidade e compromisso”(P14);  

Prof.08: “mudei meu comportamento na  vida, postura e perfil profissional”(P8); 

Prof.04: “a minha visão a respeito do mundo foi ampliada, quanto a minha profissão, posso 

ser mais do que sou, posso pesquisar e ajudar também outros profissionais com a produção 

de conhecimentos. 

Prof. 01: “mudei a forma de me vestir, de tratar as pessoas, até estou menos egoísta” 

 Nóvoa chama atenção para indissociabilidade da pessoa e do profissional, assinalando 

que a nossa maneira de ensinar encontra-se muito intimamente ligada a nossa maneira de ser. 

Desse modo, sublinha o autor: “é impossível separar o eu profissional do eu pessoal” 

(NÓVOA, 1992, p.17). Com o mesmo pensamento, Goodson (1992) assinala que ter o 

professor-como-pessoa é o ponto de partida para o desenvolvimento e que as experiências 

particulares da vida influenciam a atividade profissional. 

 O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001) assegura que 

para que haja uma maior valorização do magistério é necessária “uma formação profissional 

que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador enquanto cidadão e profissional” 

(BRASIL, 2012, p. 117).  

Diante dos depoimentos, é notória a satisfação pessoal dos professores-cursistas; e  ao 

apontar o aumento da visão de mundo, podemos inferir que fica demonstrado  que o curso não 

preocupou-se apenas com os conteúdos de conhecimentos específicos, mas também com 

questões afetivas, contribuindo socialmente e politicamente na vida dos participantes.   

Verificamos também, um sentimento de cooperação, de ajuda mútua quando um 

professor-cursista assinala que poderá ajudar outros profissionais com a produção de 

conhecimento. Isso implica, além de outras questões, como a coletividade, aumento da 

autonomia, bem como da autoestima. Sobre a autoestima, alguns trechos dos depoimentos 

explicita essa mudança: 

Prof.05: “Por enquanto mudou apenas minha autoestima, pois hoje me sinto uma professora 

preparada para atuar no sistema educacional”.  

Prof.27: A minha autoestima elevou, porque no magistério, os professores são desunidos, 

então eu sofri quando saí do primário para a 5ª série, o preconceito de que eu não tinha 

graduação, perguntavam o que eu estava fazendo ali, então quando eu cheguei na escola e 

ouvi isso, minha autoestima foi lá para baixo e quando cheguei aqui, vi que sou capaz, que eu 

posso sim, é só eu querer. 

Prof.07: a autoestima da gente é baixa, hoje eu já me sinto diferente, quando vou fazer uma 

reunião me sinto igual, então a autoestima aumentou bastante.   
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Prof.33: outra coisa, a autoestima da gente dá uma levantada agora concluindo o curso. 

Antes eu não encarava as coisas e hoje muita coisa mudou. 

Prof.02: “me sinto mais capacitada diante de algumas questões, minha autoestima melhorou 

muito, antes me sentia constrangida diante dos outros professores que tinham no diploma 

motivo para manter um ar de superior diante dos que não eram graduados” 

Ficamos surpresas como o uso do advérbio “apenas”, utilizado pelo professor 05, por 

pensarmos que tudo começa pela autoestima; e na profissão docente essa característica é 

essencial, pois trata-se da visão que a pessoa tem de si mesma e isso de alguma maneira 

resvala no próprio aluno. Se a autoestima do professor é baixa, ele não formará alunos com a 

estima elevada. Como bem defende Calassa (2009, s.p), “quando a autoestima está alta ela 

nos fortalece no enfrentamento dos obstáculos da vida e dos problemas do ambiente de 

trabalho, fornecendo resistência e força. Porém, quando baixa, certamente diminui nossa 

resistência na superação das eventuais dificuldades”. Portanto, esse atributo é extremamente 

significante.  

 Diante da discussão impetrada podemos afirmar que a graduação em Ciências 

Biológicas obteve desdobramentos positivos na maneira com que os professores passaram a 

conceber o ensino e ao que parece na sua prática em sala de aula também.  

 

5. O desenvolvimento profissional é condicionado por variáveis que estão para além de 

um curso de formação.  

 Segundo Garcia (1999, p. 139) “poucos pesquisadores estariam dispostos a negar que 

o desenvolvimento profissional do professor e o aperfeiçoamento da instituição escolar são 

duas faces da mesma moeda, de tal forma é difícil pensar numa sem a outra”. Assim, é 

inocência discutirmos as mudanças ocorridas na vida profissional do grupo de professores 

sem discutirmos o sistema escolar. 

Carvalho (2012) ao discorrer a respeito dos cursos de formação continuada expõe que 

apesar de tantos cursos de formação continuada ser oferecidos, o ensino continua sem 

alterações significativas. Levanta alguns questionamentos: “será que o ambiente da escola, o 

cotidiano de trabalho influem mais que as proposta dos cursos? Quais são as variáveis 

extraclasse que direcionam os professores?” (CARVALHO, 2012, p. 37). A autora afirma não 

ter as respostas a essas questões. Contudo, nos atreveríamos a dizer que sim, pois os cursos 

muitas vezes não saem do campo da teoria, não prevê as variáveis que as escolas oferecem. 

Sabe-se que professor é agente de mudança, mas muitas vezes torna-se mais confortável dar 

continuidade ao que já existe que tentar fazer diferente ou a diferença.  
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 Para Meirinhos (2006) além da formação docente é necessário acrescentar a situação 

laboral (remuneração, ambiente de trabalho, estabilidade e promoção profissional, estrutura 

organizativa e de gestão, contexto cultural, etc.), a qual facilita ou condiciona o 

desenvolvimento da carreira docente. Desta forma, o desenvolvimento profissional pressupõe 

duas dimensões inseparáveis: uma primeira, assente na formação profissional constante e, 

uma segunda, relacionada com as condições concretas em que o professor exerce a sua 

atividade e com a valorização profissional.  

 Day (2001, p.17) abaliza que “planificar e apoiar o desenvolvimento profissional ao 

longo de toda a carreira é uma responsabilidade conjunta dos professores, das escolas e do 

governo”.  

 Contreras (2012) salienta que a forma como a escola funciona tem uma tendência a 

diminuir o campo de análise e reflexão dos professores, restringindo-a quase exclusivamente à 

sala de aula e seus conflitos internos. Para o autor, “ultrapassar os limites que as 

circunstancias da prática impõem para sua compreensão é uma condição necessária para a 

ampliação da autonomia profissional” (CONTRERAS, 2012, p. 222). 

 Documentos de acesso mundial, como por exemplo, os da UNESCO, versam que o 

desenvolvimento profissional deve ser acompanhado da melhoria das condições de trabalho, 

na medida em que estas podem condicionar ou potenciar o desenvolvimento profissional. 

 Conforme refere Day (2001), o sentido do desenvolvimento profissional dos 

professores depende das suas vidas pessoais e profissionais; das políticas e contextos 

escolares nos quais se realiza a atividade docente. 

 Para Contreras (2012, p.249)  

Não é possível falar da autonomia de professores sem fazer referência ao 
contexto trabalhista, institucional e social em que os professores realizam o 
seu trabalho. Seu desenvolvimento não é apenas uma questão de vontade e 
livre pensamento por parte dos docentes. As condições reais de 
desenvolvimento de sua tarefa, bem como o clima ideológico que a envolve 
são fatores fundamentais que a apoiam ou a entorpecem. E sem as condições 
adequadas, o discurso sobre autonomia pode cumprir apenas duas funções: 
ou é uma mensagem de resistência, de denuncia de carências para um 
trabalho digno e com possibilidades de ser realmente educativo, ou é uma 
armadilha para os professores, que só pretende fazê-los crer falsamente que 
possuem condições adequadas de trabalho e que, portanto o problema é só 
deles.  

  

 Nos diversos depoimentos dos professores foi possível perceber o descontentamento 

deles com as condições da escola. Relatam que mudaram, permitiram-se, desenvolverem-se, 
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entretanto, voltam para a escola e encontram as realidades ainda precárias do sistema de 

ensino brasileiro e a falta de apoio, como verificamos nos trechos a seguir: 

Prof. 10: “(...)Em algumas coisas relacionadas aos recursos pedagógicos mudou sim, mas eu 

ensino em uma escola pequena, não tem projetor, não tem som, isso dificulta, pois são 

tecnologias que ajudam muito no ensino-aprendizagem”.  

Prof. 13: “Eu trabalho 60 horas” 

Prof. 20. “Os alunos que recebemos são bastante diferentes dos que tínhamos há uns anos, 

eu vejo os alunos assim, sem muita perspectiva, pois quando eu entrei há 20 anos, os alunos 

tinham aquela vontade de estudar, era para ser professor, para ser médico, ser isso ou 

aquilo, hoje vemos muitos sem perspectiva de vida, vêm para escola porque os pais querem 

que venham, outros porque tem o bolsa família e a mãe não pode perder, então não ligam 

para estudar” 

Prof. 35: “A questão de materiais didáticos que a gente não tem, tivemos avanços mas as 

escolas ainda têm pendências. Você prepara uma aula para trabalhar de determinada forma, 

mas não tem o recurso.” 

 Cavaco (1999) sumariza bem o que relatamos 

A inovação, mudança, criatividade, autonomia, tornaram-se termos que 
brilham no discurso oficial de sedução, mas que não escondem a realidade 
da rotina estritamente regulamentada e a mediocridade de condições de 
trabalho que limitam, em larga medida, a vivência nos espações escolares 
(CAVACO, 1999, p.158). 

 

 

6. Reflexão 

 

Sabe-se que “formar todos os docentes em nível superior é uma meta a ser alcançada”. 

O Brasil vem formando esses profissionais em serviço a um bom tempo, entretanto, verifica-

se que ainda existe um número considerável de docentes que estão em sala de aula sem ter a 

qualificação necessária. Isso sugere que algo que não deveria estar mais acontecendo ainda 

ocorre: o ingresso de pessoas leigas nas salas de aula.  Mas por que isso acontece? Conforme 

Chapani (2011) existem dois fatores que favorecem a existência de professores sem formação: 

I) as alterações na legislação que aumentam as exigências de qualificação 
para que postulantes ao magistério, fazendo com que aqueles docentes que já 
se encontravam em exercício, mas que não possuíam a qualificação agora 
exigida passem a ser considerados leigos e II) as precárias condições de 
trabalho que afastam os profissionais mais qualificados e que, ao mesmo 
tempo, criam condições de ingresso de pessoas não habilitadas por meio de 
interferências políticas nos processos de seleção e contratação desses 



 
 

160 

profissionais. Podemos, então, dizer que a figura do professor leigo aparece 
ainda hoje nos sistemas de ensino “por decreto” e “por descaso” 

(CHAPANI, 2011, p.110). 

 
 As considerações da autora corroboram com o que discutimos no início deste trabalho, 

isto é, a insatisfação com a profissão docente é infelizmente uma verdade. Contudo, no caso 

do curso que investigamos o que ficou transparecido é que foram realizadas manobras para 

que pessoas que não estavam em sala de aula ingressassem ao programa, explicitando mais 

uma vez falhas dos governos. Nas palavras do coordenador nota-se essa preocupação: 

Coordenador: “Eu vejo que de uma forma geral o programa é importante e 

necessário tem que continuar sim, mas eu acho que tem que ser mais rigoroso, ver quem são 

os professores que estão lá mesmo, pois nós tivemos muitos problemas de alguns cursos aí de 

não serem professores, então isso foi um problema”.  

 O coordenador discorre a respeito de outros cursos, entretanto, ao longo das 

entrevistas realizadas, alguns professores revelaram que sentiram dificuldades no estágio, pois 

na verdade exerciam outro cargo na escola e não a docência.  

 Diante do que foi mencionado, um questionamento emerge com muita força: A 

formação inicial em serviço não terá fim? Acreditamos que é necessário investimentos na 

formação do professor, entretanto, não podemos burlar a lei e permitir que pessoas sem 

formação exerçam a profissão docente, se assim for, a proletarização e desvalorização da 

atividade docente só será ampliada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando a questão norteadora da pesquisa, os objetivos estabelecidos e os dados 

coletados, podemos dizer que os resultados obtidos apontam para a importância do Curso de 

Ciências Biológicas ligado ao PARFOR, bem como para as contribuições no 

Desenvolvimento Profissional do grupo de professores investigado.  

Apesar de o PARFOR ser considerado uma política de preenchimento das lacunas 

deixadas ao longo da história da educação no país, e reconhecendo que o programa tem 

deficiências e fragilidades, faz-se necessário melhorar a sua estrutura e as condições de oferta 

para os professores-cursistas. Todavia, o curso de Ciências Biológicas da UESB, campus de 

Jequié, vinculado ao PARFOR, constituiu-se em um espaço de discussão, aprendizagem e 

oportunidade de reflexão da própria prática pedagógica dos participantes. De forma geral, os 

professores-cursistas investigados declararam satisfação com a oportunidade de formação em 

serviço e percebem-se mudados, assinalando para as mudanças no planejamento das suas 

aulas, na forma de selecionar conteúdos, no aumento da autoestima, da maior valorização 

profissional e principalmente na aquisição de conhecimentos de conteúdo específico.  

 Os resultados encontrados apontam que o curso de Ciências Biológicas da UESB 

contribuiu para a formação de professores mais atentos para a necessidade de realizarem 

pesquisa, quer seja aquela que busca informações para melhorar suas aulas, bem como um 

pesquisador no sentido discutido pela literatura- aquele que tem a sala de aula e a escola como 

um espaço de pesquisa do processo de ensino-aprendizagem e de outras problemáticas. 

Assinalando que o grupo de professores vê a pesquisa como algo possível, mas com muitos 

entraves, apontando como principais fatores limitantes: a disposição do próprio professor e os 

limites impostos pela estrutura educacional. Portanto, a proposta do professor pesquisador é 

uma perspectiva importante, e com amplo potencial, se visto como um processo formativo, 

contudo, devemos atentar para as limitações infligidas pelo sistema.  

 Outro ponto de nossas discussões foi a formação do professor reflexivo, que no projeto 

político pedagógico do curso de Ciências Biológicas deixava claro que objetivava a formação 

para a prática mais reflexiva e os resultados apontam que realmente fomentou essas 

atribuições no grupo pesquisado. Portanto, o modelo de formação do professor reflexivo 

apresenta-se como uma alternativa viável na formação de professores e no desenvolvimento 

profissional dos docentes, tendo em vista que, esse modelo de formação faz com que os 

professores estejam atentos à realidade da sua escola e para as demandas que emergem no seu 

dia-a-dia.   
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 Buscamos neste trabalho realizar uma avaliação sistemática das contribuições de um 

Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ligado ao 

PARFOR para um grupo de professores. Felizmente, a pesquisa possibilitou-nos ir além e 

formar um quadro analítico de referência mais amplo para o Plano Nacional de Formação de 

Professores-PARFOR. Desse modo, após as análises realizadas; para fins de direcionamentos, 

alguns aspectos e opções podem ser considerados. Assim, recomendamos: 

 Que as prefeituras e estados apoiem de maneira mais satisfatória os professores, no 

sentido de garantir o transporte para deslocamento e/ou um auxílio financeiro para 

hospedagem e alimentação daqueles que necessitam permanecer na sede do curso. 

Bem como, que os professores tenham incentivos para participarem de eventos e 

congresso, considerando que isso faz parte do processo de formação e 

desenvolvimento profissional; 

 Que a carga horária dos professores em sala de aula seja reduzida, sem perdas salariais 

e outros benefícios sejam oferecidos aos professores, a fim de que possam se dedicar 

mais satisfatoriamente aos estudos; 

 Ampliação do tempo de permanência do professor-cursista no ambiente acadêmico, 

em vez da redução; um maior tempo os deixaria menos sobrecarregados. Sugerimos, 

portanto, que as 200 horas a mais do currículo da graduação regular fossem mantidas  

em vez de retiradas.  

 Mudanças no currículo sejam realizadas, a fim de que, as disciplinas de caráter 

pedagógico que compõem o currículo do curso sejam oferecidas ao longo do curso, 

não somente no final; para que aquelas críticas feitas ao modelo 3+1 sejam superadas 

de alguma forma.  

 Maior atenção à formação dos professores formadores, no sentido de que haja um 

acompanhamento por meio de reuniões e discussões pedagógicas. A troca de 

experiências entre os pares constitui-se em um canal de desenvolvimento profissional 

para os professores formadores.  

 Que junto com essas políticas de formação sejam melhoradas também as condições de 

trabalho do professor, do plano de carreira e da remuneração; 

 Que haja um maior rigor no processo de seleção para o ingresso ao curso, priorizando 

as pessoas que estejam exercendo de fato a função docente. 

 Acreditamos que assim chegaremos o mais próximo possível de possibilitar um maior 

ganho no desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes. O governo e todos os 
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demais envolvidos neste processo (universidade, professores formadores e professores- 

cursistas) devem ter em mente que os professores necessitam apender e ser competente, não 

apenas ter um diploma. A educação de qualidade deve ser prioridade dentre as políticas 

públicas e não apenas os números e as estatísticas. 

 Ressaltamos que os vários cursos de formação de professores de Ciências espalhados 

pelo Brasil apresentam particularidades. Entretanto, este trabalho pode servir de objeto para 

parametrizar os demais cursos de formação de professores do PARFOR. Não temos a 

pretensão de solucionar os problemas presentes no programa, mas apontar e levantar essas 

discussões mostra-se pertinente.  

É apropriado enfatizar, mais uma vez, que a formação ofertada exerceu influência 

positiva no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores participantes e não 

estaríamos sendo ingênuas ao afirmar que se mais apoiados pelas instâncias governamentais 

poderiam ressignificar melhor a prática pedagógica e edificação do conhecimento. Há ainda 

muito por fazer para que o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores aconteça 

de maneira mais satisfatória, tendo em vista, que a melhoria na qualidade de formação dos 

professores e na educação de maneira geral ultrapassa um curso de formação. É necessário 

corrigir algumas questões que ao longo da história foram propositalmente esquecidos.  

 Encerramos este trabalho reforçando a importância que o Plano de Formação de 

Professores de Ciências Biológicas exerceu para o desenvolvimento profissional do grupo de 

professores investigados e ao mesmo tempo reiteramos a necessidade de se repensar e fazer 

adequações necessárias a este programa que tenta preencher as lacunas de uma história de 

descaso com a formação do professor de Ciências e consequentemente com a educação. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1- Tabela com os Conteúdos curriculares de Natureza Científico-Cultural. 

 

 

Componente curricular 

 

Semestre 

Carga 

Horária  

aproveitada 

Créditos 

T P E Total 

História e Filosofia da Educação I 60 2 1 0 3 

Biologia Celular I 60 2 1 0 3 

Leitura e Produção de Texto I 60 2 1 0 3 

Geopaleontologia I 60 2 1 0 3 

Matemática I 45 1 1 0 2 

Ecologia I I 60 2 1 0 3 

Antropologia Cultural I 60 2 1 0 3 

História e Filosofia da Ciência e o 

Ensino de Ciências 

II 
15 1 0 0 1 

Macroevolução e Filogenia II 60 2 1 0 3 

Histoembriologia II 75 3 1 0 4 

Sociologia da Educação II 60 2 1 0 3 

Anatomia Humana II 60 2 1 0 3 

Ecologia II II 60 2 1 0 3 

Química II 60 2 1 0 3 

Botânica I III 60 2 1 0 3 

Genética I III 60 2 1 0 3 

Zoologia I III 60 2 1 0 3 

Políticas Públicas e Legislação 

Educacional 

III 
60 2 1 0 3 

Biofísica III 45 1 1 0 2 

Ecologia III III 60 2 1 0 3 

Bioestatística III 45 1 1 0 2 
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História do Pensamento Biológico III 30 2 0 0 2 

Botânica II IV 60 2 1 0 3 

Genética II IV 60 2 1 0 3 

Zoologia II IV 60 2 1 0 3 

Psicologia da Educação IV 60 2 1 0 3 

Fisiologia Humana IV 60 2 1 0 3 

Didática IV 60 2 1 0 3 

Botânica III V 60 2 1 0 3 

Biologia Evolutiva V 60 2 1 0 3 

Zoologia III V 60 2 1 0 3 

Educação Ambiental V 45 1 1 0 2 

Física V 60 2 1 0 3 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Ciências 
V 45 1 1 0 2 

Educação e Relações Étnico-

Raciais 

VI 
60 2 1 0 3 

Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação para a Educação 

VI 
15 1 0 0 1 

Língua Brasileira de Sinais VI 60 2 1 0 3 

Microbiologia VI 60 2 1 0 3 

Imunologia VI 45 1 1 0 2 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Biologia 

VI 
45 1 1 0 2 

TOTAL --- 2190 72 37 0 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

182 

 

Anexo 2- Tabela com as  disciplinas envolvendo Prática como componente curricular. 

 

 

Componente curricular 

 

Semestre 

Carga 

Horária  

aproveitada 

Créditos 

T P E Total 

Seminário Temático I I 15 1 0 0 1 

História e Filosofia da Ciência e o 

Ensino de Ciências 

II 
30 0 1 0 1 

Seminário Temático II II 15 1 0 0 1 

Seminário Temático III III 15 1 0 0 1 

Pesquisa e Prática em Ensino de 

Ciências e Biologia I 

IV 
75 3 1 0 4 

Seminário Temático IV IV 15 1 0 0 1 

Pesquisa e Prática em Ensino de 

Ciências e Biologia II 

V 
75 3 1 0 4 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Ciências 

V 
30 0 1 0 1 

Seminário Temático V V 15 1 0 0 1 

Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação para a Educação 

VI 
30 0 1 0 1 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Ciências 

VI 
30 0 1 0 1 

Pesquisa e Prática em Ensino de 

Ciências e Biologia III 

VI 
60 2 1 0 3 

Seminário Temático VI VI 15 1 0 0 1 

TOTAL --- 420 14 7 0 21 
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Anexo 3- Distribuição das disciplinas por semestre do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas vinculado ao PARFOR 

 

I Semestre 

Disciplina 

Carga 

Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

História e Filosofia da Educação 60 2 1 0 3 

Biologia Celular 60 2 1 0 3 

Leitura e Produção de Texto 60 2 1 0 3 

Geopaleontologia 60 2 1 0 3 

Matemática 45 1 1 0 2 

Ecologia I 60 2 1 0 3 

Antropologia Cultural 60 2 1 0 3 

Seminário Temático I 15 1 0 0 1 

TOTAL 

 
420 14 7 0 21 

 

II Semestre 

Disciplina 

Carga 

Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

História e Filosofia da Ciência e o Ensino 

de Ciências 
45 1 1 0 2 

Macroevolução e Filogenia 60 2 1 0 3 

Histoembriologia 75 3 1 0 4 

Sociologia da Educação 60 2 1 0 3 

Anatomia Humana 60 2 1 0 3 

Ecologia II 60 2 1 0 3 

Química 60 2 1 0 3 

Seminário Temático II 15 1 0 0 1 
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TOTAL 435 15 7 0 22 

III Semestre 

Disciplina 

Carga 

Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

Botânica I 60 2 1 0 3 

Genética I 60 2 1 0 3 

Zoologia I 60 2 1 0 3 

Políticas Públicas e Legislação 

Educacional 
60 2 1 0 3 

Biofísica 45 1 1 0 2 

Ecologia III 60 2 1 0 3 

Bioestatística 45 1 1 0 2 

História do Pensamento Biológico 30 2 0 0 2 

Seminário Temático III 15 1 0 0 1 

TOTAL 435 15 7 0 22 

 

IV Semestre 

Disciplina 

Carga 

Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

Botânica II 60 2 1 0 3 

Genética II 60 2 1 0 3 

Zoologia II 60 2 1 0 3 

Psicologia da Educação 60 2 1 0 3 

Fisiologia Humana 60 2 1 0 3 

Didática 60 2 1 0 3 

Pesquisa e Prática em Ensino de Ciências e 

Biologia I 
75 3 1 0 4 

Estágio I 45 0 0 1 1 

Seminário Temático IV 15 1 0 0 1 
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TOTAL 495 16 7 1 24 

V Semestre 

Disciplina 
Carga Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

Botânica III 60 2 1 0 3 

Biologia Evolutiva 60 2 1 0 3 

Zoologia III 60 2 1 0 3 

Educação Ambiental 45 1 1 0 2 

Física 60 2 1 0 3 

Metodologia e Prática do Ensino de Ciências 75 1 2 0 3 

Pesquisa e Prática em Ensino de Ciências e 

Biologia II 
75 3 1 0 4 

Estágio II 90 0 0 2 2 

Seminário Temático V 15 1 0 0 1 

TOTAL 540 14 8 2 24 

 

VI Semestre 

Disciplina 
Carga Horária  

(semestral) 

Créditos 

T P E Total 

Educação e Relações Étnico-Raciais 60 2 1 0 3 

Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação para a Educação 
45 1 1 0 2 

Língua Brasileira de Sinais 60 2 1 0 3 

Microbiologia 60 2 1 0 3 

Imunologia 45 1 1 0 2 

Metodologia e Prát. do Ens. de Biologia 75 1 2 0 3 

Pesquisa e Prática em Ensino de Ciências e 

Biologia III 
60 2 1 0 3 

Estágio III 90 0 0 2 2 

Seminário Temático VI 15 1 0 0 1 

TOTAL 510 12 8 2 22 
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Anexo 4- Calendário dos módulos das aulas do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas vinculado ao PARFOR. 

 

Ano Letivo Semestre Encontros modulares 

2009 1° 16 a 21 de novembro 

1° 30 de novembro a 04 de dezembro 

 

 
 
 

 
 

2010 

1° 25 a 30 de janeiro 

1° 01 a 06 de fevereiro 

1° 08 a 13 de março 

1° 05 a 10 de abril 

1° 03 a 08 de maio 

2° 31 de maio a 04 de junho 

2° 05 a 10 de julho 

2° 02 a 07 de agosto 

2° 06 a 11 de setembro 

2° 04 a 09 de outubro 

2° 08 a 13 de novembro 

2° 29 de novembro a 04 de dezembro 

 
 

 
 

 
2011 

3° 24 a 29 de janeiro 

3° 07 a 12 de fevereiro 

3° 28 de fevereiro a 03 de março 

3° 04 a 09 de abril 

3° 04 a 09 de julho 

3° 01 a 06 de agosto 

4° 29 de agosto a 03 de setembro 

4° 19 a 24 de setembro 

4° 03 a 08 de outubro 

4° 07 a 12 de novembro 

4° 05 a 10 de dezembro 

 

 
 

 
 
 

2012 

4° 23 a 28 de janeiro 

5° 27 de fevereiro a 03 de março 

5° 19 a 24 de março 

5° 09 a 14 de abril 

5° 23 a 28 de abril 

5° 28 de maio a 02 de junho 

5° 09 a 14 de julho 

6° 06 a 11 de agosto 

6° 10 a 15 de setembro 

6° 01 a 05 de outubro 

6° 05 a 10 de novembro 

6° 03 a 08 de dezembro 

2013 6° 21 a 26 de janeiro  

6° 04 a 09 de fevereiro 
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Anexo 5- Fluxograma do curso 

 

        1º 

SEMESTRE 

        2º 

SEMESTRE 

        3º 

SEMESTRE 

        4º 

SEMESTRE 

        5º 

SEMESTRE 

        6º 

SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 

  

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

História e Filosofia da 
Educação 

 

60 h  (2.1.0) 

Leitura e Produção de Texto 
 

60 h  (2.1.0) 

História e Filosofia da Ciência e o 
Ensino de Ciências 

 
45 h  (1.1.0) 

Matemática 
 

45 h  (1.1.0) 

Ecologia I 

 

60 h  (2.1.0) 

Atividades Complementares 
 

30 h 
 

 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3035 HORAS 

 

 

Biologia Celular 
 

60 h  (2.1.0) 

Anatomia Humana 
 

60 h  (2.1.0) 

Geopaleontologia 
 

60 h  (2.1.0) 

Macroevolução e Filogenia 
 

60 h  (2.1.0) 

Histoembriologia 
 

75 h  (3.1.0) 

Sociologia da Educação 
 

60 h  (2.1.0) 

Seminário Temático II 
 

15 h 

Ecologia II 

 

60 h  (2.1.0) 

Química 
 

60 h  (2.1.0) 

Atividades Complementares 
 

30 h 
 

Botânica I 

60 h  (2.1.0) 

Fisiologia Humana 

60 h  (2.1.0) 

Zoologia I 

60 h  (2.1.0) 

Biofísica 

45 h  (1.1.0) 

Ecologia III 

60 h  (2.1.0) 

Didática 

60 h  (2.1.0) 

Atividades Complementares 

40 h 

 

Botânica II 

60 h  (2.1.0) 

Genética I 

60 h  (2.1.0) 

Zoologia II 

60 h  (2.1.0) 

Educação Ambiental 

45 h  (1.1.0) 

Bioestatística 

45 h  (1.1.0) 

Metodologia e Prática do Ensino de 
Ciências 

75 h  (1.2.0) 

Pesquisa e Prática em Ensino de 
Ciências e Biologia I 

75 h  (3.1.0) 

Atividades Complementares 

40 h 

 

Estágio II 

90 h  (0.0.2) 

Botânica III 

60 h  (2.1.0) 

Genética II 

60 h  (2.1.0) 

Zoologia III 

60 h  (2.1.0) 

Microbiologia 

60 h  (2.1.0) 

Metodologia e Prática do Ensino de 
Biologia 

75 h  (1.2.0) 

Pesquisa e Prática em Ensino de 
Ciências e Biologia II 

75 h  (3.1.0) 

Estágio III 

90 h  (0.0.2) 

Atividades Complementares 

30 h 

 

Educação e Relações Étnico-
Raciais 

60 h  (2.1.0) 

Biologia Evolutiva 

60 h  (2.1.0) 

LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS - LIBRAS 

60 h  (2.1.0) 

Imunologia 

45 h  (1.1.0) 

Pesquisa e Prática em Ensino de 
Ciências e Biologia III 

60 h  (2.1.0) 

Atividades Complementares 

30 h 

 

 

Antropologia Cultural 

 

60 h  (2.1.0) 

Políticas Públicas e 
Legislação educacional 

 
60 h  (2.1.0) 

Psicologia da Educação 

60 h  (2.1.0) 

Seminário Temático I 
 

15 h 

Seminário Temático III 

15 h 

Seminário Temático IV 

15 h 

Seminário Temático V 

15 h 

Seminário Temático VI 

15 h 

História do Pensamento 

Biológico 

30 h  (2.0.0) 

Estágio I 

45 h  (0.0.1) 

Física 

60 h  (2.1.0) 

Novas Tecnologias de 
Comunicação e Informação 

para a Educação 
 

45 h  (1.1.0) 
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Anexo 6- Questões da entrevista semiestruturada realizada com os aos docentes  

 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

Departamento de Ciências Biológicas 
PPG em Educação Científica e Formação de Professores 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS 

DOCENTES 

 

 

1. Gostaria que você me contasse um pouco ou muito se quiser como iniciou a vida de 

professor; 

- Alguém na sua família já era professor/a?  

-Você viu uma outra pessoa  e se espelhou?? 

- Você  gosta de ser professora, se identifica com profissão?? Por quê? 

2. A quanto tempo você leciona?  

- Percebe alguma diferença dos anos anteriores para os anos atuais? 

- Quais são as dificuldades encontradas hoje para exercer a profissão? 

3.  O que te motivou a entrar no curso de formação? E por que escolheu o curso de curso de 

Biologia? 

- Fale um pouco das suas expectativas em relação ao curso, elas foram alcançadas? 

-Você tem  dificuldades para frequentar o curso? 

4. Gostaria que falasse um pouco sobre a professora ..........  antes de entrar no programa de 

formação e a professora............depois do ingresso no PARFOR. Pode ficar a vontade para 

falar o que quiser.  Você acha que alguma coisa mudou? 

5. E em relação a vida pessoal você percebe alguma mudança? Para melhor ou para pior? 

6. O que você entende por reflexão na prática docente? Se sente um profissional com tal 

característica? 

7. Para você o que é um professor pesquisador? 

 Acredita que a formação que recebeu ao longo desses anos, lhe permite ser um 

profissional assim? 

8. você acha possível ser um professor reflexivo e pesquisador 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 

Departamento de Ciências Biológicas 

PPG em Educação Científica e Formação de Professores 

 

 

ENTREVISTA COM O COORDENADOR DO CURSO DO PARFOR DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 
 

1. Gostaria de saber como o curso foi constituído/pensado. Qual o objetivo? Qual o perfil 

de aluno que se pretendia formar? 

2. Quem participou da elaboração do PROJETO DO CURSO, no que se refere às 

disciplinas, carga horária, formato das aulas (uma vez por mês) e  outras atividade e o 

seu cumprimento ficou delegado a quem? 

3. Foi possível notar no PPP que o curso guia-se por referenciais que defendem a 

pesquisa como algo importante para a formação do professor.  Quais disciplinas acha 

que contribui para este processo? Você acredita nesse paradigma de formação? Você 

acha que o curso alcançou este objetivo? 

4. E no que concerne a formação do professor reflexivo? Você acha que o curso 

contribuiu para esta formação? 

5. Conforme o PPP um dos objetivos do curso é contribuir para que os professores-

alunos resignifiquem suas concepções e práticas pedagógicas. Você acompanhou a 

turma ao longo de todos os semestres, tendo isto em mente, você acredita que isso 

tenha ocorrido? 

6. No sua visão, quais as principais dificuldades enfrentadas durante o curso?  

7. Como você avalia o curso e/ou a turma? Aspectos positivos e negativos. 

8. Gostaria de falar alguma coisa que não foi perguntada, mas que contribuirá para a 

pesquisa? 

 


