
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Sandri 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAGEM DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS 
FORMATIVOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES NAS 

LICENCIATURAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, EXATAS E 
DA TERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2017





 

 

Vanessa Sandri 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAGEM DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS 
FORMATIVOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES NAS LICENCIATURAS DA 

ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Curso de Doutorado 
do Programa de Pós-graduação em 
Educação, Linha de Pesquisa 1- 
Formação, Saberes e Desenvolvimento 
Profissional, da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM, RS), como requisito 
para a obtenção do grau de Doutora em 
Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2017  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
© 2017 
Todos os direitos autorais reservados a Vanessa Sandri. A reprodução de partes ou 
do todo deste trabalho só poderá ser feita mediante a citação da fonte.  
E-mail: vanesandri@yahoo.com.br 

  



 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho é dedicado à minha mãe, Zenaide, pela presença 
constante em todos os momentos desta caminhada, com 
palavras de força, apoio, carinho e motivação.  
 
A meu pai, João Claudio, por me ensinar a valorização do 
conhecimento. 
 
A meu irmão, Cassiano, pelo acolhimento e incentivo às 
minhas conquistas. 

 
A Vocês: 

Meu Eterno, Obrigada! 
 





 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Desafio tão grande, quanto escrever esta tese, foi retratar em uma página 

todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória de doutoramento. Passei por 

momentos difíceis, mas sempre tive o apoio de pessoas que compartilharam esses 

momentos ao meu lado, contribuindo para o meu crescimento como pessoa e como 

profissional. Assim, chega o momento de agradecê-las. 

Inicialmente, à minha família, pelo apoio incondicional.  

Ao meu namorado Cristiano, pela compreensão nos meus momentos de ausência. 

À minha orientadora Doris Pires Vargas Bolzan, pelo acolhimento em seu grupo, 

paciência, sensibilidade, respeito e dedicação, compartilhando seus saberes como 

pessoa, professora e pesquisadora, enfim, a ti, professora, a minha admiração e 

eterna gratidão.  

Aos professores da Banca Examinadora, pela disponibilidade em colaborar com esta 

pesquisa e pelas valiosas contribuições que a qualificaram. 

Aos professores e estudantes colaboradores desta pesquisa, os quais, gentilmente, 

participaram, contribuindo com as suas trajetórias pessoais e profissionais para que 

este trabalho ganhasse cor e vida. 

Às colegas do GPFOPE, Silvana M., Sybelle, Talita, Mônica, Sheila, Juliana, Silvana 

Z., Gabriela, Hellen, Marília, Andiara, Maria, Karla, Tasia e Andressa, pela acolhida, 

pelas aprendizagens e pela amizade, que certamente levarei para a minha vida.  

Às amigas Leila e Luiza, pela disponibilidade em fazer a leitura final da tese. À 

Gislaine pelas ricas contribuições na escrita do projeto de qualificação. À Profa. Ana, 

a quem me sinto grata pelo acolhimento, confiança e compartilhamento de 

conhecimentos na disciplina de Docência Orientada.  

À colega e amiga Maria Rosângela pela parceria e compreensão nos momentos 

difíceis pelos quais passamos juntas nessa jornada. 

Aos Colegas e Professores do Programa de Pós-graduação pelos diálogos 

construtivos, pela troca de experiências. 

Aos Técnicos Administrativos em Educação Gustavo e Liliane, pela ajuda em todos 

os momentos que precisei. 

À CAPES, pela bolsa concedida para manutenção dos meus estudos. 

Enfim, a todos que não estão nesta página de agradecimentos, mas que, de alguma 

maneira, contribuíram para a realização desta pesquisa. 

Com vocês, esta caminhada teve mais cor, alegria, sentido e significado.  

 
MUITO OBRIGADA! 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Você não sabe o quanto eu caminhei 
Para chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 
Eu nem cochilei 

Os mais belos montes escalei 
Nas noites escuras de frio chorei 

A vida ensina e o tempo traz o tom 
Com a fé no dia a dia  

Encontro a solução! 
 

Música “A Estrada” de Cidade Negra...  
 
 





 

 

RESUMO 
 
 

APRENDIZAGEM DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS 
FORMATIVOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES NAS LICENCIATURAS DA 

ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA 
 
 

AUTORA: Vanessa Sandri 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan 

 
 

Este estudo insere-se na linha de pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e está 
vinculado a uma pesquisa maior intitulada “Aprendizagem da Docência: processos formativos de 
estudantes e formadores da educação superior (2012 a 2016)”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 
Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior (GPFOPE). Nesta 
investigação, buscamos compreender os processos formativos e a sua implicação na aprendizagem 
docente de formadores e de estudantes das licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas e da 
terra de uma Instituição de Ensino Superior Pública. Como objetivos específicos elencamos: conhecer 
a trajetória formativa de formadores e de estudantes dos cursos de licenciatura da área de Ciências 
biológicas, exatas e da terra; reconhecer as concepções de docência dos formadores e dos 
estudantes dos cursos de licenciatura destacados e identificar as implicações dos processos 
formativos na aprendizagem docente dos formadores e dos estudantes dos cursos de licenciatura da 
área de Ciências biológicas, exatas e da terra. Para tanto, a abordagem metodológica utilizada foi de 
natureza qualitativa e desenvolveu-se a partir da perspectiva sociocultural de cunho narrativo com 
base nos estudos de Bolzan (2001 a 2016), fundamentados na teoria histórico-cultural de Vygotski 
(1995, 2007), da enunciação em Bakhtin (1992, 2010) e nos estudos narrativos de Clandinin e 
Connelly (1995) e Freitas (1998, 2010). Inicialmente, os dados foram coletados com um questionário, 
para mapear e conhecer os formadores que atuam nestes cursos e definir a escolha desses sujeitos. 
Após, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com vinte professores formadores e vinte e 
quatro estudantes de diferentes etapas dos cursos de licenciatura destacados. Construímos a 
dinâmica analítica da nossa investigação assentada nos estudos do projeto guarda-chuva, tomando 
como categoria central a aprendizagem docente e a dimensão arquitetura formativa, amplificando em 
mais duas dimensões: trajetória formativa e concepção de docência e um elemento transversal que 
perpassa toda a pesquisa, os processos formativos. A pesquisa realizada permitiu-nos compreender 
que a aprendizagem docente é influenciada pelas vivências e marcas produzidas pela trajetória 
pessoal e profissional de cada sujeito; as ações auto e interformativas são mobilizadas pelas 
exigências e necessidades do trabalho pedagógico, estabelecendo o estudo, a busca pelo 
aprofundamento intelectual para produzir reflexões e atribuir sentidos à construção da docência. 
Destacamos que a aprendizagem docente depende das concepções que cada sujeito tem sobre a 
docência e estas vão sendo reconstruídas, outras refutadas e, consequentemente, se intensificam no 
decorrer dos percursos formativos vivenciados na licenciatura. Evidenciamos também a necessidade 
indispensável de revisão dos currículos dos cursos de licenciatura investigados, para superar uma 
formação conteudista, direcionada à pesquisa, estabelecendo-se uma cultura de colaboração nas 
licenciaturas. Portanto, as reflexões sobre o conjunto das narrativas deste estudo permitem 
compreendermos que os estudantes e os formadores produzem sentido sobre a docência, quando 
reconhecem os processos formativos pelos quais vivenciaram, subjetivando suas experiências no 
contexto da profissão, nas relações interpessoais, nas ações formativas e se reconhecendo em 
permanente aprendizagem.  
 
 
Palavras-chave: Trajetória Formativa. Arquitetura Formativa. Formadores de professores. 
Concepção de Docência. Ensino Superior. 
 
 





 

 

ABSTRACT 
 
 

TEACHING LEARNING IN HIGHER EDUCATION: TRAINING PROCESSES OF 
TEACHERS AND STUDENTS IN THE LICENSES OF THE BIOLOGICAL, EXACT 

AND EARTH SCIENCES 
 
 

AUTHOR: VANESSA SANDRI 
ADVISOR: DORIS PIRES VARGAS BOLZAN 

 
 

This study is part of the research, Training, Knowledge and Professional Development line of the Post-
Graduate Program in Education of the Federal University of Santa Maria (UFSM) and is linked to a 
larger research entitled "Learning of Teaching: Formative processes of students and trainers of higher 
education (2012 to 2016)", developed by the Research Group Teacher Training and Educational 
Practices: Basic and Higher Education (RGTTEP). In this research we seek to understand the 
formative processes and their implication in the teaching learning of trainers and undergraduate 
students in the area of Biological, exact and earth Sciences of a Public Higher Education Institution. 
As specific objectives we highlight: to know the formative trajectory of trainers and students of the 
degree courses in the area of biological, exact and earth sciences; To recognize the teaching 
conceptions of the trainers and the students of the mentioned undergraduate courses and to identify 
the implications of the formative processes in the teaching learning of the trainers and students of the 
licentiate courses in the area of biological, exact and earth sciences. In order to do it so, the 
methodological approach used was of a qualitative nature and developed from the sociocultural 
perspective of a narrative perspective based on Bolzan's studies (2001 to 2016), substantiated by 
Vygotsky's historical-cultural theory (1995, 2007), enunciation in Bakhtin (2011) and Clandinine 
Connelly(1995) and Freitas‟s narrative studies(1998, 2010). Initially, the data were collected with a 
questionnaire, to map and meet the trainers who work in these courses and define the choice of these 
subjects. Further, semi-structured interviews were conducted with twenty teachers and twenty four 
students who are in different stages of the undergraduate courses. We construct the analytical 
dynamics of our research based on the studies of the Umbrella Project, taking as central category 
teacher learning and the dimension of formative architecture, amplifying in two dimensions: formative 
trajectory and conception of teaching and a transversal element that perpasses all research processes 
Training. The carried-out research allowed us to understand that teacher learning is influenced by the 
experiences and marks produced by the personal and professional trajectory of each subject. Self and 
interformative actions are mobilized by the demands and needs of pedagogical work, establishing the 
study, the search for intellectual deepening to produce reflections and assign meanings to the 
construction of teaching. We emphasize that teacher learning depends on the conceptions that each 
subject has about teaching and these are being matured, others refuted and, consequently, intensify 
in the course of the training paths experienced in the degree. We also show the indispensable need to 
review the curricula of the investigated undergraduate courses, in order to overcome a content-
oriented training aimed at research, establishing a collaborative culture in undergraduate courses. 
Therefore, the reflections on the set of narratives of this study allow us to understand that Students 
and trainers make sense of teaching when they recognize the formative processes by which they have 
lived, subjecting their experiences in the context of the profession, in interpersonal relations, in the 
formative actions and by recognizing themselves in permanent learning. 
 
 
Keywords: Formative trajectory. Formative Architecture. Teacher trainers. Conception of Teaching. 
Higher education. 
 

 
 





 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Esquema representativo dos procedimentos de coleta de dados e 
análise .................................................................................................... 92 

Figura 2 – Esquema representativo da análise de dados........................................ 97 

Figura 3 – Espiral representativa da aprendizagem docente ................................ 232 

 

 

 

 
 
 
 
 

 





 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Roteiro próprio de análise textual de documentos (Teses e 
Dissertações) ......................................................................................... 36 

Quadro 2 – Tabulação dos dados referente a coleta das produções ........................ 36 

Quadro 3 – Tópicos Guia .......................................................................................... 91 
Quadro 4 – Recorrências – professores formadores e estudantes ........................... 98 

 

 
 
 

 





 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BDTD − Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

CAPES − Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

 Superior 

CCNE − Centro de Ciências Naturais e Exatas 

CNPQ − Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

 Tecnológico 

FAPERGS − Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 

 do Sul 

GEPI INOVAEDUC − Grupo de Estudos, Pesquisas e Intervenções “Inovação 

 Educacional, Práticas Educativas e Formação de 

 Professores 

GIPEC − Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em 

 Ciências  

GPFOPE − Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Práticas 

 Educativas: Educação Básica e Superior  

IEPAM − Projeto de Pesquisa em Rede Inovações Educacionais e as 

 Políticas Públicas de Avaliação e Melhoria da Educação no 

 Brasil 

IES − Instituição de Ensino Superior 

NEC − Núcleo de Estudos em Educação, Ciência e Cultura  

PIBID − Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PRONEX − Programa de Apoio a Núcleos de Excelência  

RIES − Rede Sulbrasileira de Pesquisadores da Educação Superior 

UFSM − Universidade Federal de Santa Maria  

UNIJUÍ − Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

 Grande do Sul  

 

 

 

 
 

 





 

 

SUMÁRIO 

 

 APRESENTAÇÃO ......................................................................................... 23 

1 INSERÇÃO TEMÁTICA ................................................................................ 31 
1.1 ESTADO DO CONHECIMENTO ACERCA DA FORMAÇÃO NAS 

LICENCIATURAS .......................................................................................... 35 
1.1.1 Estado do conhecimento: aproximações de estudos/pesquisas sobre 

a formação nas licenciaturas ....................................................................... 37 

2 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO ................................................................... 63 
2.1 TEMÁTICA DE PESQUISA ........................................................................... 64 

2.2 TESE DE PESQUISA .................................................................................... 64 
2.3 PROBLEMA DE PESQUISA .......................................................................... 64 

2.4 OBJETIVO GERAL ........................................................................................ 64 
2.4.1 Objetivos específicos ................................................................................... 64 
2.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO................................ 65 
2.6 CONTEXTO DA PESQUISA .......................................................................... 68 

2.7 SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO ................................................................... 76 
2.8 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO .................... 90 

2.9 CONSTRUÇÃO DA ANÁLISE: A CATEGORIA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS ................................................................................... 92 

2.10 CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER ÉTICO ................................................... 99 

3 DISCUSSÕES DOS ACHADOS: DINÂMICA FORMATIVA EM 
ANDAMENTO NOS CURSOS DE LICENCIATURA INVESTIGADOS ....... 101 

3.1 DIMENSÃO: TRAJETÓRIA FORMATIVA E A CONSTITUIÇÃO DA 
DOCÊNCIA .................................................................................................. 102 

3.2 DIMENSÃO CONCEPÇÃO DE DOCÊNCIA ................................................ 141 
3.3 DIMENSÃO ARQUITETURA FORMATIVA ................................................. 165 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 225 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 237 

 APÊNDICES ................................................................................................ 251 

 APÊNDICE A – QUADRO REPRESENTATIVO DOS TRABALHOS 
SELECIONADOS ........................................................................................ 253 

 APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ............................................................... 258 

 APÊNDICE C – LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A DEFINIÇÃO 
DOS SUJEITOS DA PESQUISA ................................................................. 261 

 APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
- FORMADORES ......................................................................................... 276 

 APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
- ESTUDANTES .......................................................................................... 279 

 APÊNDICE F – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SUJEITOS DA 
INVESTIGAÇÃO ......................................................................................... 282 

 APÊNDICE G – CARACTERISTICAS DO PERFIL DOS ESTUDANTES .. 298 

 APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 
PROFESSORES/FORMADORES ............................................................... 303 

 APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 
ESTUDANTES ............................................................................................ 305 



 

 

 APÊNDICE J – QUADRO DEMONSTRATIVO DA SELEÇÃO DOS 
EXCERTOS NARRATIVOS POR CADA TÓPICO GUIA ............................ 307 

 APÊNDICE K – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS EXCERTOS 
NARRATIVOS PRODUÇÃO DAS RECORRÊNCIAS ................................. 308 

 ANEXO ........................................................................................................ 309 
 ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ........................... 311 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

APRESENTAÇÃO 

Início este trabalho investigativo apresentando-me1 e revisitando algumas das 

experiências e das vivências relacionadas à minha trajetória escolar e acadêmica, 

retomando a minha experiência no campo profissional da docência e a minha 

inserção nas atividades de pesquisa, a fim de possibilitar aos leitores uma 

familiarização com o interesse de estudo, que aqui proponho, da pesquisa realizada. 

Sou natural de um pequeno Município chamado Bozano/RS. Cursei o Ensino 

Fundamental na Escola Estadual de Primeiro Grau Dr. Bozano e o Ensino Médio na 

Escola Estadual de Ensino Médio Ruy Barbosa, localizada no município vizinho 

Ijuí/RS.  

Em 2002, prestei o vestibular e ingressei na Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Ijuí/RS, no curso de Ciências-

Habilitação em Ciências no Ensino Fundamental e Química no Ensino Médio, pois a 

profissão que eu queria exercer era a de docente. Desde pequena, tive uma 

admiração muito grande por essa profissão, talvez por ter tido boas experiências 

com as minhas primeiras professoras, e isso me despertou querer entender e refletir 

acerca dessa profissão. Desse modo, deu-se a escolha pela licenciatura. 

O interesse pela licenciatura em Ciências surgiu pelas experiências 

vivenciadas na disciplina de Química no Ensino Médio. Lembro-me de que as aulas 

de Química eram dadas de forma conteudista e descontextualizada. 

Frequentávamos pouco o laboratório de Química, e isso acabou limitando o 

entendimento dos conceitos da referida disciplina de forma significativa e 

relacionada com o cotidiano.  

Nesse sentido, eu queria me tornar uma professora de ensino de Química que 

despertasse nos jovens o interesse e a motivação pela disciplina. Minha intenção 

era desfazer a ideia de que Química é memorizar fórmulas e equações, e acredito 

que ensinar química pressupõe dar sentido aos conhecimentos, de forma que estes 

sejam úteis para a vida. 

A partir da escolha pelo curso, outras experiências foram surgindo, uma delas 

foi a vivência com a pesquisa. Pude ter o privilégio de participar de um grupo de 

pesquisa (GIPEC) – Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em 

                                                           

1
 Para a escrita deste tópico da tese utilizarei a primeira pessoa do singular, por fazer referência a 

minha trajetória pessoal e profissional. Nos tópicos a seguir, usarei a primeira pessoa do plural. 
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Ciências, da Unijuí, com docentes preocupados com o currículo, formação de 

professores e o ensino de ciências, no qual fui bolsista por três anos. Nesse período, 

desenvolvi o Subprojeto de Pesquisa intitulado “A Pesquisa sobre Educação em 

Ciências/Química na formação inicial de professores nas licenciaturas: estudo de 

Caso”, com a finalidade de investigar os processos de ensino e de aprendizagem de 

pesquisa inserida como atividade curricular e prática formativa no curso de 

Licenciatura de Química, o qual forma, também, professores para atuar no Ensino 

Fundamental, na disciplina escolar denominada Ciências Naturais. Há defesas e 

possibilidades já testadas que mostram que é possível inserir o ensino da pesquisa 

como atividade curricular e prática formativa (SANDRI; MALDANER, 2007; SANDRI; 

MALDANER; NONENMACHER, 2006, 2007). O período como bolsista intensificou 

meu interesse e necessidade de ampliar meus conhecimentos em Educação, 

levando-me a continuidade dos estudos à realização do mestrado nesta área.   

Em 2008, ingressei no Mestrado em Educação nas Ciências na Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) e pude dar 

continuidade à pesquisa desenvolvida na Iniciação Científica, ampliando o estudo 

para os demais cursos de licenciatura da Universidade. Desenvolvi a pesquisa de 

dissertação intitulada “A Pesquisa Educacional na Formação Inicial de Professores 

nas Licenciaturas da Unijuí: competência profissional em construção”. Essa 

pesquisa desenvolvida no Mestrado permitiu que eu ficasse mais próxima das 

discussões sobre docência. Diante disso, durante o mestrado, tive a oportunidade de 

desempenhar atividades profissionais como professora, lecionando a disciplina 

escolar Ciências Naturais nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) em 

uma Escola particular do Município de Ijuí/RS.   

Exercer a docência foi uma experiência desafiadora e gratificante, pois pude 

conhecer o cotidiano escolar mais de perto e vivenciar situações reais de ensino, 

visto que apenas havia tido essa experiência no final do curso de graduação no 

componente curricular Estágio Curricular Pré-Profissional. As experiências 

vivenciadas na escola marcaram meu envolvimento com o mestrado, influenciando 

minhas discussões sobre a docência, especialmente sobre o ensino com meus 

colegas do curso, enriquecendo meus conhecimentos sobre eles e o próprio 

desenvolvimento da minha pesquisa.  

Apesar da aprendizagem enriquecedora proporcionada, senti a necessidade 

de ampliar ainda mais meus horizontes e a minha formação, bem como contribuir 
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com a Educação. Em 2011, surgiu a possibilidade de participar do Grupo de 

Estudos, Pesquisas e Intervenções “Inovação Educacional, Práticas Educativas e 

Formação de Professores” (Gepi INOVAEDUC), o qual desenvolve suas atividades 

no âmbito do Núcleo de Estudos em Educação, Ciência e Cultura (NEC), do Centro 

de Educação da UFSM. Esse núcleo realiza estudos, dentre outros aspectos, sobre 

questões relativas ao currículo, ao ensino de ciências, aos processos formativos de 

professores e às incidências das políticas educacionais nas Redes Públicas 

Escolares. 

Diante disso, a minha participação, nos estudos e nas pesquisas do grupo, 

aproximou-se, inicialmente, de questões relativas à qualidade dos cursos de 

licenciatura em Ciências Naturais existentes no país, desenvolvendo estudos com 

enfoque nas Configurações Curriculares destes Cursos de Licenciatura.  

Concomitante a este estudo, fui convidada a participar do Projeto de Pesquisa 

em Rede “Inovações Educacionais e as Políticas Públicas de Avaliação e Melhoria 

da Educação no Brasil (IEPAM)”, desenvolvido no âmbito do programa Observatório 

da Educação/CAPES, focalizando meus estudos no Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), entendido como uma das atuais Políticas 

Educacionais vigentes, em desenvolvimento pelo Governo Federal, visando a 

melhoria dos processos de formação de professores.  

Nesse projeto, acompanhei as atividades desenvolvidas pelos Bolsistas de 

Iniciação à Docência e pelos Bolsistas Supervisores de um Subprojeto 

PIBID/CAPES, na UFSM, da Área de Ensino de Ciências Naturais, como membro da 

equipe coordenadora e como pesquisadora. Isso me proporcionou uma aproximação 

às questões relativas à interação entre universidade e escola e, em especial, uma 

aproximação com a temática Aprendizagem da Docência. 

A pesquisa desenvolvida permitiu obter informações relevantes sobre o 

trabalho realizado pelos bolsistas, entretanto deixou novos questionamentos e novas 

demandas relativas à supervisão docente, abrindo distintas possibilidades de 

investigações. Constatamos que algumas das ações realizadas pelos bolsistas 

supervisores poderiam ser configuradas como práticas de orientação colaborativa. 

Essa colaboração parece ter possibilitado uma maior afetividade nas interações 

entre os bolsistas, porém a qualidade do trabalho desenvolvido em sala de aula 

pelos futuros professores ainda demandava acompanhamento e orientações mais 

sistemáticas por parte da supervisão. 
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Com o objetivo de continuar avançando em minha carreira profissional, 

especialmente no campo da pesquisa, senti-me desafiada a participar do processo 

seletivo para o curso de Doutorado em Educação, na Universidade Federal de Santa 

Maria. No curso, tive a oportunidade de compartilhar experiências com os docentes 

e com meus colegas de curso, além de conhecer leituras das quais não me eram 

familiares, levando a rever minhas intenções investigativas e a tomar decisões 

importantes, que redirecionaram minhas escolhas iniciais, após o ingresso no curso.  

Desse modo, a partir de necessidades pessoais e do interesse em conhecer 

novas fontes de estudo e de pesquisa, surgiu a oportunidade e o privilégio de 

participar de um novo grupo de Pesquisa sob nova orientação, o qual fui acolhida 

pela professora Dra. Doris Pires Vargas Bolzan, coordenadora do Grupo de 

Pesquisa “Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e 

Superior” (GPFOPE).  

A participação no novo grupo tornou-se um grande desafio para me apropriar 

de conhecimentos acerca da aprendizagem docente na perspectiva sociocultural, 

linha que eu não havia tido contato até então, o que gerou a necessidade de 

readequar o tema de pesquisa e redirecionar o meu projeto. 

As vivências com o Grupo, tanto nas reuniões como nos espaços de leitura e 

estudo, provocaram o meu interesse sobre a temática aprendizagem docente no 

ensino superior, pois esta me permitia dar continuidade aos estudos sobre o meu 

próprio campo de formação profissional, que é a licenciatura. O desenvolvimento da 

pesquisa experienciada na Iniciação Científica e no Mestrado me mobilizou a discutir 

questões, as quais envolviam a reflexão sobre a formação que é ofertada nos cursos 

de licenciatura, onde os formadores raramente têm a percepção sobre em qual 

contexto estão formando seus alunos.  

A maioria dos meus professores formadores tinha uma incontestável titulação 

acadêmica, dominava muito bem o conteúdo conceitual, mas demonstrava 

dificuldades em ensinar esse conteúdo. Muitas vezes, o interesse pela pesquisa 

soava mais alto do que a suas atividades docentes voltadas ao ensino. Dessa forma, 

o doutorado possibilitou-me voltar meu olhar para os processos formativos e sua 

implicação na aprendizagem docente, colocando-me diante do desafio de 

problematizar o meu campo de formação.  

Foi nesse contexto, considerando a minha inserção no GPFOPE e o contato 

com as pesquisas realizadas a partir do Projeto “Aprendizagem da docência: 
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processos formativos de estudantes e formadores da educação superior 

(2012-2016)2”, coordenado pela professora Doris, que pude aprofundar meus 

conhecimentos acerca da aprendizagem de ser professor de formadores e de 

estudantes de cursos de Licenciatura da área de ciências biológicas, exatas e da 

terra de uma IES Pública. 

Esta experiência instiga-me a pensar nos processos formativos de formadores 

e de estudantes em cursos de licenciatura, a partir do reconhecimento sobre as 

trajetórias pessoais e profissionais de cada um, nos espaços de atuação vivenciados 

por eles. Reitero que as vivências no grupo têm proporcionado novas leituras e 

questionamentos a esse respeito, tais como: dado a compreensão de que ninguém 

nasce professor, mas se constitui como tal (ISAIA 2008), o que é ser um professor 

formador da licenciatura? O que se espera desse profissional? Será que estes 

formadores estão preparados para atuar no nível superior? O fato de um professor 

ter concluído um curso de pós-graduação já o habilita a ser professor formador da 

licenciatura? Quais os movimentos formativos que o constituem docente de uma 

licenciatura? Como eles entendem o seu campo profissional? E, ainda, o que os 

próprios estudantes em formação pensam sobre suas práticas formativas? Como 

eles se envolvem nos processos formativos propostos pelo curso de licenciatura? 

Quais os movimentos formativos que os constituem docentes na formação inicial? O 

que esperam desse futuro profissional? 

Nesse sentido, destaco que a relevância deste estudo assenta-se nas 

relações entre aspectos da dimensão pessoal, acadêmica e social. Contudo, a 

relevância pessoal vai muito além do interesse em problematizar meu próprio 

campo de formação e continuar estudando as licenciaturas, esta temática 

possibilitou reflexões sobre as experiências que tive e das quais ainda terei como 

pesquisadora. No que se refere à dimensão acadêmica, a temática toma relevância 

ao enfocar os processos formativos de formadores e de estudantes e sua implicação 

na aprendizagem de ser professor nos cursos de licenciatura da área de Ciências 

biológicas, exatas e da terra.  

                                                           

2
 Cabe destacarmos que o projeto guarda-chuva, em especial, tem como foco a aprendizagem da 

docência de professores do ensino superior e dos estudantes em formação inicial nos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia e de Educação Especial, levando-se em conta os modos como 
aprendem a docência. 
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A relevância social deste estudo abarca as dimensões pessoal e acadêmica, 

englobando a especificidade da formação pedagógica inexistente para atuar no 

ensino superior dos formadores que trabalham neste nível de ensino, sinalizando os 

elementos capazes de restringir a qualificação dos processos formativos por eles 

desenvolvidos.  

Diante do exposto, saliento que esta pesquisa tem a seguinte questão: como 

ocorre a aprendizagem docente de formadores e de estudantes dos cursos de 

licenciatura da área de Ciências biológicas, exatas e da terra, de uma instituição de 

ensino superior pública, e sua implicação nos processos formativos propostos nos 

cursos? Para auxiliar no desenvolvimento deste estudo, objetivo compreender os 

processos formativos e a sua implicação na aprendizagem docente de formadores e 

de estudantes das licenciaturas mencionadas.  

A fim de realizar essa compreensão, proponho três objetivos específicos: 

conhecer a trajetória formativa de formadores e de estudantes dos cursos de 

licenciatura da área de Ciências biológicas, exatas e da terra; reconhecer as 

concepções de docência dos formadores e dos estudantes dos cursos de 

licenciatura destacados; identificar as implicações dos processos formativos na 

aprendizagem docente dos formadores e dos estudantes dos cursos de licenciatura 

da área de Ciências biológicas, exatas e da terra.  

Nesses termos, a tese que defendo fundamenta-se na hipótese de que o 

aprender a ser professor não é linear, depende das concepções que cada sujeito 

tem sobre a docência e de como produz sentidos e significados sobre ela, 

subjetivando-a e objetivando-a.  

Assim, organizei este relatório de pesquisa a partir dos seguintes capítulos: 

no primeiro capítulo, foi delineada a temática, a partir de reflexões sobre o contexto 

da docência no ensino superior. Nele, também apresento um mapeamento das 

produções do campo da formação nas licenciaturas da área de Ciências biológicas 

(licenciatura em ciências biológicas) e da área de Ciências exatas e da terra 

(licenciatura em física, geografia, química e matemática), assim classificadas pelo 

CNPQ, no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), a fim de conhecer o que vem sendo produzido na literatura acadêmica 

acerca da temática desta investigação. No segundo capítulo, apresento o Desenho 

da pesquisa, no qual explicito a temática, a tese, a questão e os objetivos do estudo. 

Após, desenvolvo o percurso, explorando a abordagem metodológica, o contexto, os 
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sujeitos da investigação, os procedimentos e os instrumentos, um conjunto de 

elementos que serviram de base para definição dos sujeitos da pesquisa, que 

encontram-se em apêndice, a construção da categoria de análise e seus 

desdobramentos, bem como as considerações de caráter ético pertinentes à 

pesquisa.   

No terceiro capítulo, discuto os achados da pesquisa, tendo por base as 

narrativas dos professores formadores e dos estudantes dos cursos investigados, a 

partir dos substratos teóricos da abordagem histórico-cultural vygotskiana, que 

apresenta importantes reflexões para a área da educação, na medida em que 

discute os processos cognitivos que permeiam a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano, levando em consideração o meio sociocultural. Assim sendo, a partir da 

categoria central e do eixo transversal de análise, discorro sobre cada dimensão e 

os elementos categoriais que as constituíram. E, por fim, no quarto capítulo, retomo 

os achados da pesquisa e desenvolvo os apontamentos/reflexões finais do estudo.  
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1 INSERÇÃO TEMÁTICA 

Embora a docência no ensino superior não seja foco privilegiado de 

pesquisas na área da educação, o interesse pela temática tem crescido nos últimos 

anos no país e no âmbito internacional, de modo mais especial no campo da 

Pedagogia Universitária, com intuito de torná-la uma área de conhecimento e de 

prática profissional. Os estudos e as pesquisas já consolidadas sobre essas 

temáticas, em sua maioria, encontram-se na Rede Sulbrasileira de Pesquisadores 

da Educação Superior (RIES), considerada Núcleo de Excelência em Ciência, 

Tecnologia e Inovação pelo CNPQ/FAPERGS/PRONEX, a qual possui considerável 

aporte teórico-metodológico, que compreende enfoques de pesquisa relativos aos 

fazeres e saberes da docência nesse nível de ensino, bem como a formação e o 

desenvolvimento profissional docente. E, nesse sentido, Isaia e Bolzan (2004) são 

consideradas pioneiras e referências nas discussões relacionadas ao processo de 

se desenvolver profissionalmente e do aprender a docência. As autoras destacam, 

em seus escritos, que a tessitura da docência no ensino superior decorre de 

processos que englobam tanto as fases da vida como as fases da profissão e que as 

marcas evidenciadas neste processo vão, aos poucos, configurando o ser professor.  

Entender como o professor do ensino superior aprende a sua docência e 

como realiza seu trabalho em um curso que forma futuros professores, remete-nos a 

pensar sobre a falta de espaços de formação para esse sujeito. Estudiosos como 

ISAIA, BOLZAN (2004); CUNHA (2009); ISAIA (2005); MIZUKAMI (2005, 2006); 

PIMENTA, ANASTASIOU (2014) trazem à tona essa preocupação.  

Historicamente, o que se tem exigido dos profissionais do ensino superior é o 

domínio dos conteúdos conceituais da área de conhecimento em que atuam, aliada 

à pesquisa. Pouco ou nada tem sido exigido em termos pedagógicos, o que dificulta 

o desenvolvimento de habilidades pedagógicas e distancia esse profissional do 

objetivo principal do curso em que leciona: ensinar e propiciar a formação de futuros 

professores para atuarem na educação básica, sendo capazes de produzir uma 

docência com êxito, ou seja, de acordo com Pimenta (2005), cabe aos formadores 

não formar esses docentes como reprodutores de modelos práticos dominantes.  
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O que se sabe é que o modelo de formação docente, pautado na 

racionalidade técnica3, ainda é vigente na maioria dos cursos de licenciatura no 

Brasil. Tal modelo tem formado o docente como um técnico que executa suas 

atividades mediante aplicação de teorias, por meio da transmissão de saberes. 

Decorrente dessa formação, o professor torna-se dependente dos livros didáticos, 

não se sentindo um sujeito pertencente ao processo de ensinar e aprender. Nessa 

perspectiva, em se tratando de algumas licenciaturas, ainda persistem visões 

reducionistas de formação, como é o caso específico da licenciatura em Química, de 

uma universidade estadual, em que a concepção de formação própria do modelo da 

racionalidade técnica permanece de maneira implícita (BEGO; SILVA; TERRAZZAN, 

2011).  

Com base nesse modelo, os futuros professores acabam por ter uma visão 

simplista da atividade docente, pois concebem que para ensinar basta aprender o 

conteúdo conceitual da matéria de ensino, sem maior preocupação com a 

aprendizagem dos saberes pedagógicos. No final de seus cursos, veem-se 

despreparados para atender às necessidades dos estudantes com os quais irão se 

deparar nos contextos escolares. 

Nessa perspectiva, houve, nos últimos anos, uma preocupação com a 

reestruturação da organização curricular dos cursos de licenciatura no Brasil, com o 

intuito de superar a tradicional dicotomia entre a teoria e a prática e buscar a 

melhoria da formação docente. O documento que estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada (Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015) 

é um exemplo dessa iniciativa. Conforme a resolução: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 (quatrocentas) horas 
dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 
educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o 
caso, conforme o projeto de curso da instituição. III - pelo menos 2.200 
(duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas 
estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 
Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; IV - 200 (duzentas) 
horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

                                                           

3
 Entende que os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando 

os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam 
problemas instrumentais claros, através da teoria e da técnica derivadas de conhecimento 
sistemático, de preferência científico (SCHON, 2000, p. 15). 
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específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso 
III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 
projeto de curso da instituição (Art. 13, parágrafos 1, 2, 3, e 4, BRASIL, 
2015). 

Esse documento estabelece que a prática, nos Cursos de Licenciatura, deve 

estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor, 

fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades necessários à docência.  

Apesar desse avanço, pesquisas têm mostrado que a prática ainda é pouco 

compreendida nas instituições de ensino superior e os professores em formação não 

estão recebendo preparo inicial suficiente para enfrentar a realidade das escolas 

públicas e as demandas hoje existentes. Os autores destacam que a relação teoria e 

prática, enfatizada em documentos e normas, não se concretiza no cotidiano das 

licenciaturas; há uma dedicação maior a carga horária em disciplinas específicas, 

ficando visível a permanência do modelo 3+1, considerado na teoria como já 

superado (GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008; GATTI; BARRETTO, 2009); (GATTI, 

2010, 2013-2014). Essa situação leva-nos a discutir e a refletir sobre a formação que 

os futuros professores vivenciam nos cursos de licenciatura. 

Para que a formação universitária cumpra com um de seus papéis, ou seja, o 

de formar um profissional qualificado para atuar nas escolas de educação básica, é 

preciso repensar a formação e atuação do formador de professores. Entendemos 

que seja no sentido de refletir e de concretizar ações práticas sobre como esse 

profissional se responsabiliza por aqueles que está formando.  

Na Legislação Educacional Brasileira, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, 1996), a formação do professor de ensino superior é 

tratada de forma superficial, como podemos ver no artigo 66: 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso 
de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico 
(BRASIL, 1996). 

Observamos que essa lei não explicita uma formação específica para atuar no 

magistério do ensino superior, mas incentiva a preparação por meio de cursos de 

Pós-graduação scricto sensu, a fim de suprir as necessidades formativas para o 

exercício da docência neste nível de ensino. Isso porque os programas de pós-
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graduação não são direcionados à formação docente, mas à formação de 

pesquisadores.  

As exigências legais relativas à atuação do professor em nível superior, em 

diferentes contextos institucionais, determinam que: 

[...] todas as instituições de ensino superior tenham um mínimo de 30% de 
seus docentes titulados na pós-graduação scricto sensu aponta para o 
fortalecimento desta como o lugar para a formação docente. [...]. A par da 
questão legal, a docência universitária constitui tema relevante em 
diferentes países e no nosso, se se admite a necessidade de as instituições 
de nível superior desenvolverem programas de preparação de seus 
professores para o exercício da docência. Preparo este que os ponha a par 
da problemática e da complexidade do ensinar e do formar no ensino 
superior; do formar profissionais, do formar pesquisadores e do formar 
professores (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 23-24). 

Na maioria das instituições de ensino superior, embora seus professores 

possuam experiência significativa, predomina o despreparo e até um 

desconhecimento acadêmico-científico do que sejam os processos de ensino e de 

aprendizagem. Segundo Pimenta e Anastasiou (2014, p. 37), 

Geralmente os professores ingressam em departamentos que atuam em 
cursos aprovados, em que já estão estabelecidas as disciplinas que 
ministrarão. Aí recebem ementas prontas, planejam individual e 
solitariamente e é nessa condição individual e solitariamente que devem se 
responsabilizar pela docência exercida. Não recebem qualquer orientação 
sobre processos de planejamento, metodológicos ou avaliatórios. 

Como percebemos, em especial na entrada efetiva do magistério superior, há 

um sentimento de desamparo dos professores acerca do compartilhamento dos 

conhecimentos pedagógicos. As IES parecem mais preocupadas com o 

gerenciamento administrativo do que em oferecer espaços de trabalho colaborativo 

que auxiliem nessa interlocução.  

Assim sendo, ao refletirmos sobre a problemática da formação nas 

licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas e da terra, com foco nos 

professores formadores e nos estudantes desses cursos, retomamos alguns 

questionamentos: quem são os profissionais das licenciaturas da área de ciências 

biológicas, exatas e da terra que formam futuros professores?; Quem são os 

estudantes que frequentam estas licenciaturas?; Como esta formação possibilita aos 

estudantes a construção da docência, o ser professor, e como as trajetórias 

formativas implicam neste processo?. Acreditamos que, ao conhecer o professor 

formador que atua nesses cursos e os estudantes, a partir do reconhecimento da 

sua trajetória formativa, das concepções de docência de cada um, teremos a 
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possibilidade de identificar indicadores para uma compreensão do processo 

formativo em que viveram e como essas vivências implicam na sua aprendizagem 

docente.  

1.1 ESTADO DO CONHECIMENTO ACERCA DA FORMAÇÃO NAS 

LICENCIATURAS 

Como forma de situar o desenvolvimento deste estudo, realizamos um 

mapeamento do tipo Estado do Conhecimento, a fim de conhecer e identificar o que 

vem sendo produzido acerca da temática desta investigação. Nesse sentido, o 

corpus sobre o qual incidiu nosso mapeamento é composto por Teses e 

Dissertações do Banco de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Direcionamos nossas buscas ao portal da BDTD, por este 

reunir uma vasta possibilidade de produções de Teses e de Dissertações defendidas 

em nível nacional.  

Inicialmente definimos os descritores (termos de busca), entendidos por nós 

como elementos balizadores da nossa investigação, para realizarmos a coleta das 

produções, sendo eles: docência universitária, aprendizagem docente, processos 

formativos da docência, formadores de professores, formação nas licenciaturas, 

licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em física, licenciatura em geografia, 

licenciatura em matemática e licenciatura em química.  

A seleção dos trabalhos orientou-se pelos seguintes critérios: 

1º) disponibilizados eletronicamente nos últimos cinco anos, ou seja, entre 2011 a 

2016; 2º) presença do descritor no título, 3º) presença do descritor no assunto 

4º) presença do descritor no resumo e 5º) trabalhos em idioma português.  

Utilizamos a ferramenta de busca avançada disponível no portal e utilizamos 

aspas no termo, a fim de localizar a expressão inteira e filtrar os trabalhos. Quando 

fazia referência a algum dos descritores, selecionávamos o resumo para posterior 

leitura. De posse, lemos o resumo de cada trabalho e nos detivemos aos objetivos 

da pesquisa, à metodologia, aos resultados, às conclusões e à abordagem teórica e 

metodológica, caso constasse no resumo do trabalho, para realizarmos as 

aproximações e afastamentos com a nossa temática de pesquisa. Para auxiliar-nos 

na organização das informações e da análise das pesquisas, construímos a 

posteriori um roteiro próprio de analise textual de documentos, conforme os dois 

quadros ilustrativos a seguir: 
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Quadro 1 – Roteiro próprio de análise textual de documentos (Teses e Dissertações) 

N Descritor 
Tipo 
de 

Trab. 
Ano IES 

Título 
da Obra 

Autor Obj. 
Problema/ 

Questões de 
Pesquisa 

 
Sujeito 

 
Instrum
entos 

 

 
Abord. 
Teórica 

Abord. 
Metodológ

ica 
Result. Concl. 

 
 

 

  

    

   

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 2 – Tabulação dos dados referente a coleta das produções 

(continua) 
Banco 

de 
Dados 

Descritor 
Campo 

de 
busca 

Tópico 
Correspon- 

dência 
de Busca 

Total 
de 

Registros 

Aproximações 
com a pesquisa 

Teses 
Sel. 

Dissert. 
Sel. 

BDTD 
Docência 

Universitária 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

90 13 07 06 

BDTD 
Aprendizag
em Docente 

 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

51 04 02 02 

BDTD 
Processos 
formativos 
Docentes 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

10 03 01 02 

BDTD 
Formador 

de 
Professores 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

90 07 05 02 

BDTD 
Professor 

das 
licenciaturas 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

01 0 0 0 

BDTD 

Professor 
universitário 

nas 
licenciaturas 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

0 0 0 0 

BDTD 
Formação 

na 
Licenciatura 

Todos 
os 

Campos 
--- 

Todos os 
termos 

03 01 01 0 

BDTD 
Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Todos 
os 

Campos 

Formaçã
o de 

professo
res 

Todos os 
termos 

12 03 0 03 

BDTD 
Licenciatura 
em Física 

Todos 
os 

Campos 

Formaçã
o de 

Professo
res 

Todos os 
termos 

15 06 04 02 

BDTD 
Licenciatura 

em 
Geografia 

Todos 
os 

Campos 

Formaçã
o de 

professo
res 

Todos os 
termos 

7 04 03 01 

BDTD 
Licenciatura 

em 
Matemática 

Todos 
os 

Campos 

Formaçã
o de 

Professo
res 

Todos os 
termos 

34 04 02 02 
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Quadro 2 – Tabulação dos dados referente a coleta das produções 

(conclusão) 

BDTD 
Licenciatura 
em Química 

Todos 
os 

Campos 

Formaçã
o de 

Professo
res 

Todos os 
termos 

19 05 03 02 

(Total --- --- --- --- 332 50 28 22 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

1.1.1 Estado do conhecimento: aproximações de estudos/pesquisas sobre a 

formação nas licenciaturas 

Com a finalidade de conhecermos e nos aproximarmos das pesquisas no 

campo da formação nas licenciaturas, mais especificamente da área de Ciências 

biológicas, exatas e da terra, realizamos inicialmente o estado do conhecimento 

para, posteriormente, aproximarmo-nos de temas comuns com a nossa temática de 

pesquisa, a fim de obter a originalidade do nosso estudo. Nesse sentido, realizamos 

o estado do conhecimento sobre cada descritor selecionado no Banco de Dados da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Utilizamos como critério de 

seleção dos trabalhos a evidencia de problematizações acerca dos processos 

formativos da docência, tanto para professores/formadores como para estudantes 

em cursos de licenciatura. Foram encontrados um total de cinquenta (50) registros e, 

destes, vinte e oito (28) são teses de doutorado e vinte e dois (22) dissertações de 

mestrado. No apêndice A, encontra-se um quadro representativo das pesquisas 

selecionadas.  

Referente aos estudos selecionados pelo descritor “Docência Universitária”, 

foram encontrados noventa (90) registros. Desses, treze (13) se aproximam da 

nossa intenção de pesquisa, sendo sete (07) teses e seis (06) dissertações.  

Vasconcellos (2011) mostra, em sua dissertação, uma preocupação com a 

formação do professor formador e seus processos formativos, diante da realidade 

em que se encontra à docência universitária, nos quais não existe uma 

regulamentação, um curso específico para essa formação. Na possibilidade de 

pensar uma pedagogia universitária que contemplasse a especificidade que esse 

nível de ensino requer, a autora buscou compreender a trajetória e os processos 

formativos de professores participantes do primeiro programa Institucional de 
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Formação e Desenvolvimento Profissional de Docentes e Gestores - CICLUS da 

Universidade Federal de Santa Maria, a partir das significações imaginárias 

construídas pelos professores ao longo de suas trajetórias. A autora percebeu que 

os colaboradores detectam a contradição que existe entre a formação exigida para 

atuar na docência universitária e vão constituindo a sua maneira de dar aula, 

baseando-se em referenciais de professores que lhes produziram marcas em sua 

vida escolar, na graduação e também na pós-graduação. Constatou ainda a 

necessidade de uma formação voltada para as questões pedagógicas, sendo o 

programa um espaço de amparo, para que os docentes trouxessem as 

problemáticas vivenciadas em seu cotidiano.  

Já Brito (2011), em sua tese, discute o ciclo de vida profissional de docentes 

do ensino superior do curso de Licenciatura em Biologia, a partir das suas trajetórias 

de vida pessoal e profissional, buscando identificar como eles se reconhecem como 

docentes nesse nível de ensino e como a sua carreira vem se consolidando na 

universidade. O estudo mostrou que a carreira é externa à sua condição profissional. 

A escolha pela docência na universidade pública o identifica, qualifica e diferencia 

dos demais profissionais, por optar por uma carreira prescrita.  

Couto, em sua tese (2013), utiliza-se de argumentos teóricos para discutir a 

importância da pedagogia universitária em projetos inovadores que contribuem para 

a formação da identidade docente de professores do ensino superior. A pesquisa 

mostrou que as universidades estão inovando e trabalhando a pedagogia 

universitária, no entanto ficou mais evidente que a formação pedagógica é mais 

presente na instituição que tem, no ensino, sua atividade fundante e outras 

apresentam uma cultura mais voltada à pesquisa.   

A tese de Powaczuk (2012) trata dos movimentos de criação que perpassam 

o fazer-se docente universitário ao longo de sua trajetória docente e que possibilitam 

modos de pensar, agir e se fazer docente. Objetivou compreender as experiências 

formativas de professores atuantes em uma Instituição de Ensino Superior Pública 

na produção da docência universitária, bem como as relações entre os 

conhecimentos do campo específico e do pedagógico na produção da docência 

neste nível de ensino. Constatou que a professoralidade universitária é constituída 

por movimentos de particularização e de individuação, os quais expressam rupturas 

e continuidades como dimensões reflexivas da construção docente, em que 

prepondera a ideia de uma aprendizagem que se realiza no âmbito particularista e 
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solitário do fazer-se professor. A referida tese ainda se aproxima da nossa 

investigação pela sustentação teórica, baseada na teoria histórico cultural de 

Vygotski (2003, 2005, 2007), e pelos autores que tratam sobre pedagogia 

universitária, Isaia e Bolzan (2004, 2005), Bolzan e Isaia (2006), Cunha (2008, 2009, 

2010), Pimenta e Anastasiou (2002), Mizukami (2006), formação de professores e 

desenvolvimento profissional docente Ramalho et al. (2004), Imbérnon (2006), 

Nóvoa (1991, 1992), Tardif (2006, 2007). 

A dissertação de Camargo (2012) teve como objetivo analisar as questões 

relativas à perspectiva institucional da docência universitária e a formação 

pedagógica em uma Universidade. Baseou-se em dados documentais da instituição, 

direcionando o olhar à formação pedagógica e as entrevistas com professores que 

possuem cargos administrativos na instituição. O estudo mostrou o que a literatura 

evidencia: a formação pedagógica é fundamental na formação do docente 

universitário, mas são poucas as ações voltadas a esta intenção; há uma 

preocupação institucional com a qualidade do ensino praticado na graduação, porém 

não existem ações efetivas de formação para esses docentes, apenas algumas 

iniciativas isoladas. Destacamos que essa pesquisa corrobora com as demais 

pesquisas que foram descartadas da nossa seleção, pois se referiam a cursos que 

não são licenciaturas e que não são foco da nossa pesquisa, como por exemplo: 

curso de Direito, de Engenharia, de Jornalismo, de Enfermagem, de Administração. 

Apresentam preocupações sobre a falta de preparação pedagógica de docentes que 

atuam nesses cursos, para que possam entender o campo para o qual eles formam, 

além de considerar a pedagogia universitária importante para aperfeiçoar a sua 

prática.  

A dissertação de Souza (2012) teve como objetivo compreender como ocorre 

a constituição da identidade profissional do professor do ensino superior, tendo 

como foco de análise as falas de docentes do curso de licenciatura em Biologia de 

uma Universidade Federal. A autora concluiu que a constituição da identidade 

docente é um processo contínuo de socialização que se inicia com a experiência 

pré-profissional, passa pela escolha da profissão, fortalecendo-se na formação 

inicial, nos primeiros anos de trabalho, e se estendendo aos distintos espaços de 

atuação profissional ao longo da carreira docente, ocorrendo de forma isolada e nem 

sempre possuindo a docência como referência principal. O que se percebe nessa 

pesquisa é a necessidade das instituições do ensino superior proporcionarem 
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condições que auxiliem o professor na construção da sua identidade profissional 

docente.  

Nunes (2014), em sua tese, apesar de não utilizar o mesmo contexto de 

estudo, aproxima-se da nossa investigação quando discute a docência e a formação 

do formador. O estudo teve como objetivo identificar, analisar e compreender as 

ideações dos docentes universitários dos cursos de educação física sobre o 

universo acadêmico e pedagógico. O autor identificou um perfil de formador 

engajado na produção científica da área e com forte preocupação com o aspecto 

pedagógico, sendo que, no ponto de vista do pesquisador, a maior ligação com o 

pedagógico se dá pelo fato de que 98% dos participantes cursaram licenciatura.  

Novais (2015) aborda, em sua tese, um estudo de caso de um professor do 

ensino superior que se destacou nas avaliações institucionais pelos estudantes de 

uma universidade paulistana para aferir a qualidade e o desempenho de seus 

professores. Para isso, utilizou todas as atividades e avaliações produzidas pelo 

professor na disciplina de bioquímica, o planejamento de ensino as observações de 

aulas e o mapeamento de suas crenças didáticas. Além disso, foi realizada 

entrevista semiestruturada e questionário. Os dados mostram que a base de 

conhecimentos deste professor para o ensino possui forte influência de sua trajetória 

profissional, em especial do seu ingresso na docência. Seus conhecimentos foram 

construídos por meio de sua experiência em sala de aula e por reflexões 

estimuladas a atividades paralelas à docência. O contexto institucional ofereceu 

condições de trabalho e infraestrutura que viabiliza a sua atuação e seu 

desenvolvimento profissional. E, por fim, destacou a dimensão pessoal desse 

professor, a partir de seu profundo interesse pela aprendizagem efetiva de seus 

alunos, sua capacidade de gestão da sala de aula e sensibilidade para reconhecer 

as necessidades e os interesses dos estudantes no processo de ensino, construindo 

um ambiente afetivamente favorável à aprendizagem e à interação em sala de aula. 

Lima (2015) aborda, em sua tese, a discussão sobre a formação do professor 

universitário partindo da sua experiência docente. Teve como objetivo compreender 

o sentido atribuído por professores universitários à experiência no contexto da 

docência, e as possíveis influências que estas exercem sobre o seu processo 

formativo. A pesquisa reafirma que os processos formativos da docência possuem 

importância e influência na prática pedagógica do docente, devido às experiências 

profissionais estarem carregadas das subjetividades que foram constituindo como 
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docentes nos diferentes tempos e espaços da formação. O reconhecimento das 

aprendizagens geradas pela experiência formativa na docência é um dos princípios 

para estruturar propostas de formação que façam sentido aos professores 

universitários.  

A tese de Reschke (2014) teve como objetivo compreender como os docentes 

das disciplinas de Didática Geral e Didática Específica, em cursos de licenciatura, 

constituíram as suas trajetórias e como estas repercutem na sua prática pedagógica 

e na formação inicial dos estudantes. Para isso, a autora baseou-se em uma 

metodologia qualitativa etnográfica, realizando entrevistas semiestruturadas com 

seis professores que atuam nessas disciplinas, buscando entender como estes 

construíram a sua profissionalidade, a partir das suas trajetórias profissionais. 

Também foram realizadas observações em sala de aula para compreender a 

articulação da aula e as relações que estabeleciam com os estudantes e, por fim, 

entrevistas com os estudantes para identificar nas suas falas como os docentes 

articulavam os saberes necessários ao exercício da docência e a repercussão dos 

mesmos na formação inicial dos estudantes. O estudo apontou que a docência 

universitária é feita de rupturas, continuidades e contradições entre o discurso e a 

prática, e a maioria dos docentes expressou preocupação com a relação entre a 

forma e o conteúdo da disciplina que ministrava. Tiveram a preocupação com a 

coerência entre o dizer e o fazer, e a coerência na ação foi identificada pelos 

estudantes como marcando positivamente sua formação. Serviram como 

fundamento teórico para esse estudo as contribuições de Cunha (1989, 1998), 

Pimenta (1998), Leite (1999), Anastasiou (1998), Balzan (1998), Masetto 

(1998,2003), Morosini (2003), Pimenta e Anastasiou (2002), Veiga (1994), Castanho 

e Veiga (2001), Zabalza (2004), Isaia e Bolzan (2009), entre outros.  

Fragelli (2016), em sua dissertação, buscou compreender como a experiência 

da docência na educação básica de professores universitários, envolvidos nas 

licenciaturas em Ciências Biológicas, Física e Pedagogia, pode ou não contribuir 

para a melhoria da sua docência. A partir de um estudo etnográfico, acompanhou o 

trabalho pedagógico de três professores de uma Universidade Estadual Paulista, 

levantando dados de natureza qualitativa e depois observando a aula de cada um 

durante um semestre. Realizou análise documental dos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos cursos, dos Planos de Ensino e também realizou entrevistas 

semiestruturadas com os docentes. Os achados da pesquisa apontaram três 
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categorias de análise: docência, experiência e saberes docentes. Quando discute a 

categoria docência, conclui que a docência universitária se mostra em momento de 

transição, pois os professores sentem a necessidade de buscar o protagonismo do 

aluno como uma forma de potencializar as ações pedagógicas. Em relação à 

experiência na educação básica, a autora afirma que esta qualifica o ensino do 

professor universitário, porém ela é um agente transformador quando obtém caráter 

objetivo, por isso ainda precisa ser considerada e discutida. Já os saberes docentes 

universitários revelam-se como um caminho ainda em construção epistemológica e 

que estruturam a profissionalidade dos docentes. O estudo mostra a importância da 

formação continuada desses professores, para que possam refletir sobre a sua 

prática, dividir com seus pares e teorizá-la para apropriação e atribuição de 

significados às suas experiências. Essa pesquisa nos proporcionou a reflexão sobre 

a formação do professor universitário, tendo em vista sua trajetória e as implicações 

na sua docência, estando proxima ao nosso objeto de estudo.  

Vilela (2016) objetivou, em sua dissertação, analisar a compreensão dos 

professores universitários sobre a sua prática pedagógica, tendo em vista a 

participação deles em ações formativas e de desenvolvimento profissional. 

Participaram desse estudo professores que atuam em diversas áreas do 

conhecimento, dentre eles, docentes dos cursos de licenciatura em química e 

ciências biológicas e de cursos do bacharelado. Os professores que participaram 

dos cursos de formação continuada puderam compreender a importância dessas 

formações para revisar suas crenças e atitudes profissionais, construindo e 

reconstruindo saberes e a sua identidade docente. O trabalho coletivo, a troca de 

experiências entre os pares e o apoio pedagógico direcionaram a melhoria do 

trabalho docente. A referida dissertação aproxima-se da nossa pesquisa pela 

sustentação teórica baseada em autores que discutem a formação e o 

desenvolvimento profissional do professor universitário, como Behrens (2000), Cruz 

(2006), Imbernón (2009), Pimenta (2002), Masetto (1998), Marcelo Garcia (1999), 

Nóvoa (2002), Tardif (2002), Vasconcelos (2009).   

Já a dissertação de Pereira (2016), a autora discute os objetivos dos 

professores universitários dos cursos de Ciências Biológicas, licenciatura e 

bacharelado, no desenvolvimento das atividades de prática como componente 

curricular. Foram realizadas entrevistas com quatro docentes que desenvolvem esse 

componente. Os achados revelam que as escolhas realizadas pelos professores 
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estão relacionadas à sua trajetória profissional e à formação para esse componente. 

Suas concepções sobre escola, ensino e formas de desenvolver a disciplina 

parecem hibridizar ideias de modelos de formação de professores (racionalidade 

técnica e prática). Quanto à formação pedagógica, os docentes tiveram poucas 

oportunidades de participar. A autora conclui seu estudo referindo-se a necessidade 

de questionar as concepções dos docentes que, muitas vezes, reproduzem o senso 

comum e a necessidade de formações para atender esse componente curricular e 

de os formadores repensarem suas ideias sobre ensino, escola, avaliação, seleção 

de conteúdo, objetivos de formação.  

No descritor “Aprendizagem Docente”, dos cinquenta e um (51) registros 

encontrados, quatro (04) aproximam-se da nossa investigação. Duas teses de 

doutorado e duas dissertações de mestrado. 

Pivetta (2011) buscou, em sua tese, compreender a constituição de um grupo 

reflexivo como dispositivo de aprendizagem da docência no ensino superior com 

dezesseis professores do curso de Fisioterapia, utilizando como coleta de dados o 

diário de campo, o diário de aula de cada professor e os encontros gravados e 

transcritos. Apesar de não ser voltada a um curso de licenciatura, selecionamos 

essa investigação pelo estudo e reflexão da autora sobre as vivências e a prática do 

aprender a ser professor de docentes que atuam no contexto do ensino superior. A 

abordagem teórica utilizada pela autora também se aproxima da nossa pesquisa no 

sentido de discutir a aprendizagem de ser professor formador em Vygotski (1995, 

1989, 1982), Leontiev (1984), Vygotski, Lúria e Leontiev (1989), Cunha (2001, 2005, 

2006, 2008), Isaia (2006, 2008), Isaia e Bolzan (2007, 2004), Bolzan (2002, 2006) e 

Maciel (2006). A autora conclui que o grupo constitui-se como dispositivo de 

aprendizagem docente, a partir das relações que se estabelecem no espaço no qual 

acontece essa aprendizagem, uma vez que se estabelece um ambiente motivacional 

e de compartilhamento, promotor da transformação no sentir, no pensar e no agir 

dos professores.  

Millani (2012) destaca, em sua pesquisa de dissertação de mestrado, os 

movimentos formativos produzidos por professoras do ensino superior participantes 

de um grupo de pesquisa de uma IES, a partir do envolvimento da tríade ensino, 

pesquisa e extensão e como estes repercutem na aprendizagem docente no 

contexto da alfabetização. A pesquisa mostrou três elementos indicadores dos 

movimentos formativos e sua repercussão na aprendizagem da docência 
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alfabetizadora: aprendizagem docente reflexiva, atividade docente de estudo e 

autonomia pedagógica, os quais, segundo a autora, repercutem positivamente na 

aprendizagem das professoras, pois permitem a produção de saberes e fazeres 

docentes, neste caso, ao processo de construção da leitura e da escrita.  

Bratti (2015), em sua tese, aproxima-se da nossa pesquisa por problematizar 

a formação do professor universitário, levando em conta as trajetórias de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional ao utilizarem as tecnologias digitais de 

formação e comunicação em sua prática pedagógica docente e no processo de 

ensino e aprendizagem. Baseou-se em um questionário semiestruturado, o qual foi 

respondido por dez docentes com tempo de experiência significativa no campo da 

docência no ensino superior e que desenvolviam sua prática pedagógica a partir da 

incorporação das tecnologias digitais. O estudo mostrou que o processo de 

incorporação das tecnologias na prática pedagógica não se constitui numa garantia 

de melhoria à qualidade da prática docente, sendo que a incorporação efetiva 

dessas tecnologias só ocorrerá se os docentes se assumirem protagonistas de sua 

prática, sentindo-se responsáveis e comprometidos pelos processos de formação 

profissional. A autora ainda alerta para o fato de as políticas públicas educacionais 

considerarem o trabalho docente universitário para além da esfera de executor de 

planos de programas planejados, alheios à sua participação.   

A dissertação de Wiebusch (2016) enfoca como tema os desafios e 

enfrentamentos no trabalho pedagógico de professores iniciantes que atuam em 

cursos de licenciatura e bacharelado de uma instituição de ensino superior pública, 

para produzir-se professor. Para a coleta de dados utilizou entrevistas narrativas, 

com tópicos guia direcionados à iniciação à docência, à aprendizagem de ser 

professor e ao trabalho pedagógico. Os achados da pesquisa permitiram 

problematizar o reconhecimento de demandas emergentes da docência no ensino 

superior e do desenvolvimento profissional como a necessidade de preparação para 

atuar nesse nível de ensino, de infraestrutura institucional e de criação de programas 

de apoio e acolhimento. Apesar de não ser objeto da nossa investigação, os 

professores principiantes universitários têm um papel relevante no processo 

formativo dos futuros professores, e estão em uma fase importante no processo de 

aprender a ensinar. Certamente, a complexidade da docência não se apresenta 

apenas para os professores iniciantes, mas se amplia também com quem está, há 

mais tempo, atuando no ensino superior. As condições estruturais da docência 
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universitária favorecem a individualidade, o trabalho isolado e solitário. A referida 

dissertação ainda se aproxima da nossa pesquisa pela sustentação teórica em 

Bolzan (2001, 2002, 2006, 2009, 2010), com base nos estudos de Bakthin (1992), 

Vygotski (1991, 1994), Connelly e Cladinin (1995) e Freitas (2002), e autores que 

discutem o ensino superior, formação docente, aprendizagem docente, 

desenvolvimento profissional docente, como Bolzan (2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), Cunha (2000, 2005, 2006, 2007, 2010), Isaia 

(1992, 2000, 2001, 2003, 2006, 2010), Isaia e Bolzan (2004, 2007, 2008, 2009), 

Marcelo Garcia (1988,1999, 2009, 2010, 2011), Zabalza (2004), Pimenta e 

Anastasiou (2014).   

No descritor “processos formativos docentes”, foram encontrados dez (10) 

registros, nos quais foram selecionados três (03) estudos. A dissertação de Silva 

(2014) tem como foco de estudo o planejamento compartilhado como organizador do 

ensino. A autora discute os processos formativos de futuros professores de 

matemática de uma IES pública, por meio do estágio supervisionado. Alicerçou-se 

na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade, as quais se aproximam da nossa 

investigação, mas diverge quando se baseia na teoria de ensino desenvolvimental e 

nos princípios teórico-metodológicos das Atividades Orientadoras de Ensino. 

Participaram da pesquisa, acadêmicos matriculados nas disciplinas de estágio 

supervisionado ofertada no último ano da licenciatura. Os achados da pesquisa 

mostraram que há uma necessidade de organização da aprendizagem da docência 

que possibilite a vivência do planejamento coletivo de atividades de ensino, permita 

a reflexão das ações tomadas, viabilize a superação da alienação do processo 

formativo e possibilite a criação de um espaço de produção do conhecimento.  

O estudo dissertativo de Stahl (2013) aproxima-se da nossa pesquisa, por 

tratar do campo de investigação sobre a pedagogia universitária e a formação de 

professores; entretanto difere-se no contexto investigativo, uma vez que envolve o 

curso de licenciatura em Letras Habilitação Espanhola. O estudo teve como objetivo 

investigar quais são as repercussões da área específica do conhecimento no 

processo formativo de professores de licenciatura em espanhol. A opção 

metodológica da pesquisa é qualitativa de cunho narrativo e a interpretação analítica 

dos achados é pela análise textual discursiva. Os achados evidenciaram três 

categorias: a primeira trata de níveis de consciência sobre o papel formativo, nos 

quais envolve diferentes níveis de compreensão da função de formar professores e 
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que sofre interferência da concepção que o professor constrói sobre o estudante, as 

concepções de docência e a sua trajetória formativa; a segunda categoria refere-se 

à solidão pedagógica, compreendida pela autora como o sentimento da fraca 

identidade formativa do grupo, da estrutura curricular do curso e da ausência de 

articulação entre conceitos da área e áreas afins; e a terceira categoria consiste na 

relevância do conhecimento específico e o significado do conhecimento pedagógico 

na formação de professores, ou seja, os formadores pautam seu exercício docente 

na área específica, ainda que demonstrem noções de transposição didática e 

identificação do movimento de articulação do conhecimento específico à formação 

de professores. Assim, o estudo aponta uma docência universitária na área de 

Letras espanhol centrada no conhecimento específico e na solidão pedagógica, em 

busca de uma maior articulação com a formação pedagógica.  

Já a tese de Scremin (2014) objetivou analisar como os conhecimentos 

específicos das áreas repercutem nos processos formativos nas licenciaturas. 

Utilizou a metodologia pautada no paradigma da complexidade sob uma abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso, e os instrumentos da pesquisa foram os 

documentos oficiais (Legislação e Projetos Pedagógicos dos Cursos) e as 

entrevistas narrativas realizadas com docentes dos cursos de licenciatura da 

Universidade federal de Santa Maria. As análises realizadas permitiram à autora 

cunhar o termo Tecido Complexo Formativo, ratificando que a formação docente, no 

campo das licenciaturas, precisa ser compreendida em sua complexidade. Portanto, 

com base nas análises interpretativas da autora, o tecido é entretecido por três 

Redes Complexas (específica da área, formativa docente e operativa formativa) e 

caracteriza-se por incoerências entre o modo como a formação docente deveria ser, 

idealmente, e como efetivamente é revelada na pesquisa.  

No descritor “Formador de Professores”, encontramos noventa registros (90) 

e sete (07) aproximam-se da nossa investigação.  

Apesar do contexto investigativo não ser o mesmo do nosso estudo, a tese de 

Schneider (2014) se aproxima da nossa pesquisa, pois problematiza as relações que 

os docentes formadores do curso de Pedagogia têm com a educação básica, para a 

qual formam futuros professores. Fundamentou seu estudo na concepção 

educacional histórico-crítica explicitada por Saviani (2007) e Cury (1989). O estudo 

empírico foi realizado com quatro IES públicas do Estado de Santa Catarina, para 

verificar tanto as condições institucionais como as individuais dos formadores, a 
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trajetória individual e atuação profissional dos formadores, a opinião deles no que diz 

respeito à relação teoria e prática no processo de formação, além das atividades 

formativas propostas. Os resultados demonstraram que, de maneira geral, os 

docentes formadores de Pedagogia dispõem de elementos para mediar uma práxis: 

prática teoricamente informada, destinada ao seu fim profissionalizante.  

Belo (2012), em sua dissertação, objetivou analisar como os professores 

formadores compreendem a formação de professores de matemática. O estudo 

envolveu onze formadores; utilizou como instrumentos de coleta de dados: 

questionário, entrevistas semiestruturadas e documentos: PPC do curso e o 

Currículo Lattes dos formadores. O trabalho embasou-se nos estudos de Pimenta e 

Anastasiou (2005), Morosini (2001), Massetto (1998), Gonçalves (2006), Cunha 

(2001). A autora conclui que o processo de formação dos docentes universitários 

necessita de ações formativas que visem possibilitar a esses profissionais 

conhecimentos mais abrangentes a respeito da docência e das dimensões que 

estão subjacentes a ela, para que possam refletir, compreender e transformar as 

práticas formativas no exercício da docência e na formação dos futuros professores 

de matemática.  

Souza (2011), em sua tese, analisa a trajetória formativa de formadores que 

ministram disciplinas do Núcleo de Formação Pedagógica de uma IES pública de 

vinte e três cursos de licenciatura. Constitui-se em um estudo de caso, 

fundamentado na teoria histórico-cultural. Os instrumentos utilizados foram 

questionários, entrevistas semiestruturadas, observações de aula e análise 

documental, o que permitiu traçar o perfil e a trajetória formativa dos docentes, 

apontando aspectos de seus percursos de formação pessoal, acadêmica e 

profissional; além disso possibilitou um contato direto com o formador de 

professores em seu ambiente de atuação, conhecendo assim a situação que estava 

sendo investigada e as relações que o docente estabelece com esse meio, ao 

realizar sua prática pedagógica. Os achados da pesquisa evidenciaram que: os 

formadores são, em sua maioria, do sexo feminino, têm doutorado como titulação 

mínima e possuem experiência profissional significativa na área da educação; as 

marcas da trajetória formativa são definidoras da singularidade profissional e 

pessoal de cada um; há uma forte relação entre as concepções e práticas formativas 

e concepções e práticas educativas formadoras de professores, ou seja, sua 
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formação e ação pedagógica estão intrinsicamente relacionadas ao seu modo de ser 

e de estar nos diversos contextos histórico-sociais.  

A dissertação de Silva (2015) aproxima-se da nossa pesquisa, quando discute 

a formação de formadores da área de ciências exatas e da terra. O estudo teve 

como foco de discussão a gestão pedagógica da aula de formadores (bacharéis e/ou 

licenciados) de cursos de licenciatura pertencentes à unidade de Ciências Naturais e 

Exatas da UFSM. A opção metodológica da pesquisa é qualitativa de cunho 

narrativo. A autora constatou que a gestão pedagógica da sala de aula envolve 

todos os âmbitos da docência, pois é o núcleo gerativo do trabalho docente, 

portanto, apesar de inúmeros desafios presentes no cotidiano, é importante que o 

formador assuma o seu papel, construindo seu projeto de ensino com vistas à 

aprendizagem significativa de seus alunos.  

A pesquisa de doutorado de Freire (2015) aproxima-se da nossa investigação, 

na medida em que discute a ação formativa dos professores formadores de Química 

e os conhecimentos mobilizados na prática de ensino por licenciandos em Química, 

durante o curso de licenciatura. No entanto o foco de investigação dessa pesquisa 

refere-se ao ensino e ao conteúdo das reações de oxirredução, a partir da análise de 

questionários, entrevistas, materiais utilizados nas aulas dos estágios curriculares 

sobre oxirredução, registros em diário de campo e relatórios de estágio. Utilizou 

como abordagem metodológica as relações de poder e reprodução de práticas 

discutidas por Bourdieu. A autora constatou diferenças nas incorporações, pelos 

licenciandos, de elementos teóricos e de aspectos da prática docente dos 

formadores, com características e conhecimentos distintos provenientes da prática 

dos professores das disciplinas das áreas de química e pedagógica.  

A tese de Fighera (2014) trata da formação do professor do ensino superior e 

de como se constitui docente nesse nível de ensino. O estudo objetivou 

compreender como os formadores de professores do Curso de Licenciatura em 

Língua Inglesa, da Universidade Federal de Santa Maria/RS, constituem-se como 

docentes e quais concepções teórico-práticas norteiam a dinâmica de suas 

atividades. Constatou a necessidade da interformação, da valorização do tempo de 

aula como singular na interação e, ainda, compreende que há uma 

corresponsabilidade entre formadores e futuros professores no processo formativo 

de docentes para a língua inglesa. O ser formador e o ser professor em formação 

inicial são dois sujeitos do mesmo processo que não têm álibis no Ser. A autora 
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ainda evidencia que as trajetórias revisitadas e as experiências anteriores 

contribuíram para que os docentes refletissem o fazer da docência e atribuíssem 

sentidos às vivências e às relações com o Outro.  

Suart Júnior (2016), em sua tese, discute como os cientistas significam a 

vivência de ser docente-pesquisador formador de professores na indissociabilidade 

do tripé universitário. Os resultados encontrados nessa pesquisa apontam que a 

ciência se manifestou como uma atividade fechada, dogmática, na qual vivencia 

uma tripla crise identitária; esta ciência é obrigada a vencer os obstáculos 

burocráticos advindos de um tripé em que o diálogo entre o ensino e a pesquisa fica 

relegado à extensão, funções outorgadas aos próprios cientistas, descaracterizando 

sua autonomia. O estudo ainda suscita novos temas a serem aprofundados como a 

extensão de pesquisas em ensino de ciências ao nível da pós-graduação, como 

forma de contribuição para a instituição da formação para a docência; a ideia de 

uma alfabetização científica que visa à formação de cientistas críticos e 

responsáveis, e a importância da instituição da pós-graduação como um processo 

de formação profissional que visa o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão na 

universidade.  

Encontramos apenas três (03) registros que apresentam o descritor “formação 

na licenciatura”. Selecionamos a tese de Sampaio (2014), que discute vivências 

pessoais e profissionais de licenciandos e de professores formadores sobre o 

processo de tornar-se professor no primeiro ano de docência, analisando dados e 

relatos sobre os aspectos de mal/bem estar docente, autoimagem e autoestima, 

vivenciados nesses dois momentos da formação. Destacamos que essa pesquisa se 

aproxima da nossa investigação por estudar o campo profissional da licenciatura, 

com foco na Matemática, mostrando que tornar-se professor, num contexto repleto 

de adversidades, de tensões e de aprendizagens, incide diretamente sobre o 

processo de desenvolvimento docente. 

No termo “Licenciatura em Ciências Biológicas” encontramos sessenta e três 

(63) registros. Desses, selecionamos três (03) estudos dissertativos que se 

aproximam da nossa investigação. A Dissertação de Oliveira (2011) teve como 

objetivo compreender a avaliação da aprendizagem na formação de professores que 

atuam na educação superior, na área da licenciatura. É um estudo de caso 

envolvendo professores formadores e alunos do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas de uma IES, sob um olhar nos documentos orientadores e nas práticas 
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avaliativas dos professores. A autora constatou que os professores formadores 

manifestaram o entendimento da avaliação da aprendizagem, considerando mais os 

aspectos instrumentais dela do que os pedagógicos, sociais e políticos. Entendem-

na contínua, utilizando-se da prova como o instrumento mais adequado e usado por 

eles. O estudo ainda demonstrou que os professores formadores tem um papel 

relevante na construção das concepções dos acadêmicos no que concerne a 

avaliação, pois os mesmos tendem a reproduzir as suas práticas avaliativas. O que 

se percebeu é que os formadores carecem de uma formação pedagógica para que 

suas práticas avaliativas rompam com os modelos predominantes de práticas 

avaliativas puramente somativas e classificatórias.  

A dissertação de Santos (2015) e a dissertação de Oliveira Neto (2016) 

trazem como foco de estudo a compreensão das vivências dos estudantes em 

disciplinas que visam a prática de ser professor na formação inicial de estudantes do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas. O autor (2015) discute a percepção do 

estudante de licenciatura em ciências biológicas sobre a docência acerca da 

contribuição da disciplina Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia I 

sobre a intenção em ser professor. Os achados da pesquisa mostraram que, entre 

os estudantes que não têm a intenção de ser professor, o motivo mais relatado foi a 

insegurança e ao final da disciplina, a principal vantagem da profissão docente.  

Já Oliveira Neto (2016) buscou compreender a Prática como Componente 

Curricular, configurada nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás, bem como os 

sentidos atribuídos a ela no interior desses cursos. Foi realizada uma pesquisa 

documental, sendo a fonte de dados os Projetos Pedagógicos dos cursos, 

analisados por meio da análise do conteúdo. Os resultados da pesquisa apontam 

que a relação teoria-prática é manifestada nos PPCs, porém as aproximações a um 

fazer e saber prático é ausente. Os cursos cumprem a carga horária de 400h, quase 

totalidade do curso; a abordagem do componente está ligada a uma concepção de 

interdisciplinaridade e a transposição didática.  

Quanto ao descritor “Licenciatura em Física”, encontramos oitenta e oito (88) 

registros, nos quais selecionamos os que tratavam do tópico “formação de 

professores” encontrando quinze (15) registros. Desses, selecionamos seis (06) 

estudos que se aproximam da nossa pesquisa, quatro teses e duas dissertações de 

mestrado.  



51 

 

A tese de Tagliati (2013) trata das configurações curriculares de cursos de 

licenciatura em Física do Estado de Minas Gerais e as suas relações com o 

potencial formativo desses cursos. Foram analisados os projetos pedagógicos, as 

matrizes curriculares de quatorze cursos distribuídos em nove IES e as entrevistas 

com os Coordenadores dos cursos e Membros do colegiado. O estudo possibilitou 

perceber que a reestruturação curricular dos cursos deve ser melhor configurada, 

pois as disciplinas de formação pedagógica e aquelas que buscam articular os 

conteúdos com estratégias e metodologias de ensino são alocadas na matriz 

curricular a partir do início do curso, em atendimento estabelecido a legislação, no 

entanto a PCC (Pratica como Componente Curricular) gera dúvidas, equívocos e, 

em alguns casos, está associada às aulas experimentais. O estágio curricular 

obrigatório possui regras bem estabelecidas, mas, de um modo geral, carece de 

iniciativas, execução e avaliação melhor planejadas, os trabalhos de conclusão de 

curso (TCC) não contemplam, em exclusividade, temas relacionados ao ensino, o 

que aponta para um quadro histórico que mantém a influência ou domínio do 

bacharelado.  

A tese de Barcellos (2013) teve como objetivo investigar o papel dos saberes 

de física na formação do professor, que espaços e formas esse saber ocupa nos 

currículos e quais relações se estabelecem entre esses e os outros saberes 

presentes na formação inicial. A autora fundamentou o seu trabalho em referenciais 

teóricos que discutem a formação de professores e as teorias do currículo. Foi 

realizada uma análise documental de obras de cunho histórico sobre a formação de 

professores e a escola básica no Brasil e de artigos presentes nas atas de eventos 

da área de ensino de Ciências, e foi realizado um estudo de caso de um curso 

específico de licenciatura em Física. A autora constatou que os saberes de física 

estão fortemente naturalizados, isso significa que estes saberes não têm sido alvo 

de questionamentos e problematizações expressivas de modificações. No caso 

específico analisado, há indícios positivos apontando possibilidades de inovação.  

O estudo da dissertação de Alves (2014) aproxima-se da nossa pesquisa, já 

que tem como objeto de investigação a formação realizada no curso de licenciatura 

em Física de uma faculdade de educação, tendo como sujeitos participantes o corpo 

discente e docente e o documento legal PPP do curso. Como aporte metodológico, a 

autora utilizou a Teoria da Enunciação de Bakhtin e o Paradigma Indiciário de Carlo 

Ginzburg. A pesquisa demonstrou que o curso de licenciatura em Física da 



52 

 

Faculdade se constitui com características do Bacharelado, mostrando-se presente 

tanto nos discursos dos professores como no Projeto Político Pedagógico do Curso. 

O modelo de formação é tradicional, baseado no dois mais dois, ou seja, nos dois 

primeiros anos as disciplinas específicas e somente nos dois últimos anos a 

introdução de disciplinas pedagógicas e estágio supervisionado. A autora constatou 

que o curso tem se mostrado influente nas escolhas dos estudantes, pois as 

oportunidades a eles geradas conduzem para pesquisas nas áreas duras. Afirma 

que os alunos e os professores reconhecem algumas fragilidades da formação do 

licenciando em Física, mas a sua concepção de formação ainda se mantém no 

modelo tradicional, onde os conteúdos específicos devem ser priorizados.  

A tese de Silva (2013) tem como objetivo caracterizar o processo de tornar-se 

professor no contexto de uma disciplina Práticas de Ensino de Física, abordando 

alguns aspectos da interação entre universidade e escola. Os dados foram coletados 

por meio de vídeo-gravação das aulas e das oficinas de preparação do estágio e por 

meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com alguns licenciandos. A autora 

utilizou como referencial teórico a Teoria da Atividade. Os achados da pesquisa 

apontaram que a rotina da disciplina de ir e vir entre a Universidade e a Escola 

provocou mudanças nos licenciandos de estudante para professor. Silva (2013) 

conclui que é preciso haver um momento, durante o estágio, que tenha caráter 

intermediário e organizador do processo, no qual a escola deixa de ser um local de 

mera aplicação do estágio e passa a ser local de ensino-aprendizagem e que a 

codocência, como prática de ensino, possa se constituir em um aspecto importante 

para construir pontes entre a universidade e a escola.  

Ribeiro (2015), em sua dissertação, buscou discutir a evasão e a 

permanência de estudantes em cursos de licenciatura em física. Objetivou entender, 

na perspectiva do estudante, quais são suas dificuldades e os fatores que favorecem 

a sua permanência no curso, apesar dos desafios enfrentados. Foi aplicado um 

questionário aos estudantes para traçar um perfil socioeconômico, além das 

expectativas profissionais e das percepções sobre o seu desempenho no curso, com 

ênfase nos elementos que incentivam permanecer. Os resultados da pesquisa 

mostram que os fatores que favorecem a permanência destacam-se: Fazer o que 

Gosta e o Desejo de ser Professor. Com relação à profissão de professor de física, a 

maioria dos alunos deseja atuar como professor, apesar de indicar elementos que 
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preocupam em relação a tal profissão, como a valorização financeira e o 

reconhecimento profissional.  

A tese de Castro (2015) aproxima-se da nossa investigação, na medida em 

que discute os sentidos atribuídos à docência pelos futuros professores. Nessa 

perspectiva, a pesquisa tem como objetivo investigar como os licenciandos atribuíam 

sentidos à docência em seu processo de formação inicial, considerando o contexto 

das disciplinas de metodologia do ensino de física de um curso de licenciatura de 

uma universidade pública paulista. Para isso, realizou observações e gravações em 

áudios de aulas de estágio, questionários e entrevistas semiestruturadas com 

estudantes. As análises foram baseadas na perspectiva histórico-cultural, 

especialmente na Teoria da Atividade, por Vigotski e Leontiev e ampliada por 

Engeström. A autora constatou que as atribuições de sentidos não iniciaram nessas 

disciplinas, mas ajudam a compor a rede dinâmica de sentidos, da qual destacou: a 

compreensão da importância da intencionalidade no ensino e na organização de 

suas ações; o papel do professor de coordenar a atividade de aprendizagem; a 

importância da relação colaborativa no ensino; o reconhecimento da base teórica 

associada à prática e o entendimento da educação como processo de intervenção 

social. Além disso, aponta as ações relativas ao estágio como uma função primordial 

de aproximação de motivos e de sentidos na direção dos significados sociais da 

profissão docente.  

Quanto ao descritor “Licenciatura em Geografia”, encontramos trinta e seis 

(36) registros”, dos quais selecionamos quatro (04) que se aproximam da nossa 

investigação.  

No estudo de Doutorado de Buque (2013), a pesquisadora buscou 

compreender o processo de construção/mobilização de conhecimentos docentes 

dos alunos da licenciatura em Geografia e as práticas formativas que os 

potencializam. Metodologicamente, utilizou a pesquisa bibliográfica, documental e os 

seguintes instrumentos de coleta: questionário, observação de aulas, grupo focal e 

produção de narrativas com alunos do 6º semestre do curso. Os achados da 

pesquisa apontam que o plano curricular do curso de licenciatura em geografia 

apresenta uma intencionalidade de formar professores críticos, com domínio, de 

forma articulada, de conhecimentos dos componentes de formação geral, específica 

e educacional, no entanto são apontadas pela autora algumas dificuldades de 

âmbito institucional e da prática docente na sua implementação. Considera-se que 
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as estratégias de ensino que mais contribuíram para a construção de conhecimentos 

docentes no curso foram a aprendizagem coletiva, o trabalho de campo e a 

metacognição. A autora conclui que os docentes universitários devem ter 

consciência de que o futuro professor precisa possuir bases teórico-conceituais, 

tanto da área pedagógica quanto da Geografia como ciência, e ainda, conhecer a 

finalidade formativa da geografia na escola. Além disso, o docente da universidade, 

ao ministrar suas aulas, precisa considerar a problematização da geografia escolar e 

a pesquisa como eixos de formação.  

A tese de Silva (2015) e a dissertação de Santos (2015) assemelham-se por 

discutirem o currículo do curso de licenciatura em geografia de uma instituição de 

ensino superior pública. Silva (2015) analisou fontes documentais (leis, decretos, 

pareceres, resoluções, diretrizes); projetos pedagógicos do curso e programas de 

disciplinas, além de entrevistas com professores do curso com o objetivo de 

identificar seus modos de pensar e fazer relativos à organização do currículo. Os 

resultados evidenciaram que o campo de formação docente em geografia se 

constitui na confluência de três outros espaços sociais: o educacional, o científico da 

ciência geográfica e o universitário. Há indícios de que a estrutura e funcionamento 

do currículo se fundamentam na dualidade/setorização da Geografia 

acadêmica/universitária, repercutindo nas experiências de formação e na construção 

do conhecimento dos futuros professores de geografia.  

Já Santos (2015) teve como objetivo analisar a concepção do curso de 

licenciatura em geografia, através da aplicação de um questionário com os 

estudantes das disciplinas de estágio curricular supervisionado, e de entrevistas com 

os docentes do departamento de Geociências que ministram disciplinas no curso de 

licenciatura em Geografia. A pesquisa aponta que se fazem presentes, durante a 

formação do professor de Geografia na UFSC, diferentes concepções filosóficas e 

pedagógicas. Isso é considerado, em função de que cada pessoa possui uma 

trajetória pessoal e acadêmica que a distingue dos demais, porém o que se 

questiona é a inexistência de um projeto que oriente o processo de formação dos 

futuros professores de geografia. Isso demonstra a falta de debate sobre o tema e a 

urgente necessidade de diálogo e reflexão entre todos aqueles que participam do 

processo formativo, respeitando as concepções e a trajetória acadêmica dos 

envolvidos.  
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Oliveira (2016), em sua tese, teve como foco de estudo a trajetória pessoal e 

profissional de formadores do curso de licenciatura e bacharelado em geografia de 

quatro instituições com cursos criados a mais de quinze anos, que constituem a sua 

identidade docente. Utilizou a pesquisa qualitativa de abordagem sócio-histórica. Os 

instrumentos de coleta de dados foram: pesquisa bibliográfica, documental, 

realização de entrevistas narrativas e observações. O estudo apontou para uma 

configuração de dimensões identitárias que se formou com bases mais individuais 

do que coletivas, remetendo o pesquisador à reflexão, quando ha necessidade de se 

repensar a atuação do professor de geografia no ensino superior, considerando os 

aspectos locais, reconhecendo todos os envolvidos no processo, a ciência 

geográfica e reconhecendo o ensino como atividade principal da docência.  

Já no termo “Licenciatura em Matemática”, encontramos duzentos e trinta e 

dois (232) registros. Para filtrarmos os trabalhos, selecionamos o tópico formação de 

professores e encontramos trinta e quatro (34) registros, nos quais selecionamos 

quatro (04) que se aproximaram da nossa pesquisa.  

A tese de Marcatto (2012), a dissertação de Burkert (2012) e o trabalho de 

dissertação de Baumann (2013) aproximam-se da nossa temática de pesquisa, 

porque, de certo modo, estudam a licenciatura de Matemática, tendo como foco a 

formação inicial docente. Nesse sentido, Marcatto (2012) discute a Prática como um 

componente curricular nos cursos de licenciatura em matemática do Brasil, através 

da análise de trinta projetos pedagógicos de cursos em funcionamento. Partindo de 

questões sobre o cumprimento legal das 400 horas de prática, verificou se ela está 

presente durante todo o período de formação e como estas horas estão inseridas na 

matriz curricular. Com isso, constatou que todos os projetos mantêm um papel 

privilegiado da teoria em relação à prática, sendo necessário desfazer o isolamento 

entre o espaço de formação e o espaço de atuação e estabelecer um novo espaço 

de formação híbrido, que permita, em tempo real, a interação de conhecimentos 

considerados saberes produzidos pela pesquisa acadêmica, os saberes da 

universidade, e os saberes produzidos pela experiência docente, o conhecimento da 

escola básica.  

A dissertação de Burkert (2012) apresenta reflexões sobre o professor de 

Matemática que está sendo formado, a fim de contribuir para as discussões sobre os 

Cursos de Licenciatura em Matemática. Foram realizadas gravações em áudio, 

vídeo aulas e respostas às perguntas que integraram uma carta enviada pelo 
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pesquisador para os estudantes da disciplina Estágio Supervisionado II. O autor 

percebeu que a efetivação da articulação entre o saber matemático e o saber 

pedagógico ainda é um desafio nos cursos de formação inicial de professores de 

Matemática. O estudo também revelou que as disciplinas específicas são fortemente 

desvinculadas da formação de um educador matemático e excessivamente 

'pesadas', enquanto as pedagógicas foram, em geral, apontadas como 

desinteressantes e 'fracas'.  

Baumann (2013) investigou como os Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e de Licenciatura em Matemática apresentam o ser 

professor de Matemática dos anos iniciais. Foram participantes da pesquisa 

coordenadores dos cursos de licenciatura em Matemática e Licenciatura em 

Pedagogia, professores responsáveis pelas disciplinas que discutem questões 

concernentes à Educação Matemática e estudantes que estavam concluindo suas 

graduações e que já tinham cursado essas disciplinas. Os achados da pesquisa 

demostram três categorias que convergem nos dois cursos: professoralidade, 

proposta pedagógica para formar o professor de Matemática dos anos iniciais e 

identidade do curso de Pedagogia.  

A tese de Leal (2016) trata da compreensão das formas de articulação entre a 

dimensão „teoria‟ e a dimensão „prática‟, propostas e desenvolvidas no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) de um curso de licenciatura em matemática. Foi 

analisado o PPP do curso para identificar em que medida as propostas inseridas 

neste documento possibilitaram ou não a inter-relação entre teoria e prática, além de 

depoimentos de nove estudantes que já cumpriram, no mínimo, a primeira metade 

do curso. A autora constatou que os textos introdutórios do PPP do curso reafirmam 

a importância de se articular teoria e prática na formação de professores, 

concordando com as deliberações previstas na legislação. No entanto, as 

referências de articulação entre teoria e prática não favorecem a relação de unidade 

defendida na proposta curricular no PPP. Os mecanismos utilizados para sua 

operacionalização apresentam fragilidades na inserção da prática como componente 

curricular. Os depoimentos dos licenciandos apontam que, mesmo diante de um 

currículo organizado em eixos de formação, predominam atividades práticas que 

servem apenas para a aplicação de teorias estudadas durante o curso, mais 

especificamente, que favorecem e reafirmam a dicotomia entre teoria e prática. 

Conclui que este relatório de pesquisa contribui, pois traz, por meio dos discursos 
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dos licenciandos, os entendimentos deles sobre a relação entre teoria e prática 

desenvolvida no PPP do curso, e que estes lhes são revelados sob uma tensão de 

não se reconhecerem como futuros professores, seguros e preparados para o 

enfrentamento da prática profissional.  

Encontramos no descritor “Licenciatura em Química” oitenta e três (83) 

registros, destes, dezenove (19) tratam do tópico “formação de professores”. 

Destacamos cinco trabalhos, duas dissertações e três teses, que se relacionam com 

a nossa temática de pesquisa.   

Lima (2011) buscou investigar, em sua dissertação de mestrado, os limites e 

possibilidades da formação de um professor reflexivo/pesquisador em um curso de 

licenciatura em Química do Nordeste Brasileiro. É um estudo de caso, no qual o 

pesquisador realizou entrevistas com cinco formadores sobre atividades 

desenvolvidas no curso de licenciatura em Química e analisou a proximidade entre 

os professores do curso e os docentes da educação básica sobre as características 

e o perfil da primeira turma de egressos. Os principais resultados sugerem 

contribuições para a compreensão de várias problemáticas presentes no processo 

de formação inicial de professores de Química. Um deles se destaca porque, apesar 

de ter ocorrido avanços na estrutura do currículo do curso e de boas perspectivas na 

melhora da formação inicial dos licenciandos, as limitações impostas pelos modelos 

de formação vivenciados por alguns formadores e os trabalhos realizados de forma 

isolada mostram-se como fatores limitantes para uma melhor qualidade da proposta 

de formar o professor reflexivo/pesquisador. Por fim, identificou algumas 

possibilidades de formação do professor com esse perfil, devido à preocupação com 

a qualidade da formação que é oferecida aos licenciandos pelos formadores do 

curso.  

Fonseca (2014), em sua tese, desenvolveu um estudo de casos múltiplos 

sobre a formação de professores de Química no Rio Grande do Sul, focalizando o 

contexto dos cursos de licenciatura, a produção da comunidade acadêmica 

relacionada ao tema, o macrocontexto educacional e o trabalho docente na 

Educação Básica. Foram investigados 27 cursos de licenciatura em Química, nos 

quais foram aprofundados os casos das licenciaturas da UFRGS e da UFSM. O 

autor se apoiou nos seguintes referenciais teóricos: Diniz-Pereira (2002), Freire 

(1996), Gatti e Barreto (2009), Maldaner (1999), Nóvoa (2009), Sacristán (2000), 

Tardif e Lessard (2008). Os sujeitos participantes da pesquisa foram docentes e 
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discentes destes cursos. Como instrumento de coleta de informações foi utilizado 

um questionário. Também foram analisados os projetos pedagógicos dos cursos e 

as grades curriculares. Como abordagem metodológica da pesquisa foi utilizada a 

análise de conteúdo de Bardin. Os achados da pesquisa mostram que as grades 

curriculares analisadas privilegiam os conhecimentos específicos de Química, 

havendo uma pequena participação dos outros elementos (fundamentos teóricos 

sobre educação e outros conhecimentos específicos para a docência) nessas 

estruturas. Tanto nos casos mais específicos, quanto no contexto mais abrangente 

da formação docente em Química, há sinalizações de que grande parte dos 

currículos apresenta pouca integração entre as disciplinas e de que a contribuição 

dos cursos para o exercício profissional não tenha o alcance desejável, estando em 

desacordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica e com as recomendações mais atuais das 

pesquisas em currículo e Educação em Ciências. Quanto ao trabalho docente a 

análise aponta dificuldades na atratividade e permanência relativas ao quadro de 

profissionais do magistério.  

Em sua dissertação, Ferreira (2015) discute as atividades práticas de 

formação de um curso de licenciatura em Química. O autor fundamentou seu estudo 

em autores que tratam da formação de professores, do ensino de Ciências e da 

relação teoria/prática, entre eles destaca: Mizukami (2007); Marcelo (1997); 

Bellochio (2002); Freire (2013); Libâneo (2002 e 2010); Tardif (2002); Bejarano e 

Hohenfeld (2013); Gamboa (2007); Teixeira e Oliveira (2005) e Vieira e Silva (2012). 

Teve como metodologia a pesquisa qualitativa com a utilização de questionário, de 

entrevistas e de roteiros de aula que foram analisados com base na Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977). Os resultados mostraram que os acadêmicos e os 

docentes em geral desconhecem o PPC e têm utilizado seminários, atividades do 

PIBID, oficinas, criação de planos e roteiros de aula, além da regência como forma 

de desenvolvimento das atividades de formação, ainda que de modo não 

intencional.  

Já a tese de Corrêa (2015), discute a formação inicial, os saberes construídos 

e o perfil profissional pretendido nos cursos de licenciatura em química de uma 

instituição de ensino superior do Estado de São Paulo. Para isso, foram coletados 

nos sítios das instituições o perfil do profissional formado e o campo de atuação em 

sete instituições com coordenadores e licenciandos. Os achados apontam para um 
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perfil de curso com o objetivo maior da formação de um profissional capacitado para 

a atuação de um mercado diversificado, com pouco destaque para docência, apesar 

de serem licenciaturas. O conhecimento específico de química é priorizado, tanto 

por licenciandos, quanto por formadores que, por sua vez, dão pouco destaque ao 

conhecimento pedagógico.  

A pesquisa de doutorado de Lauxen (2016) teve como foco a formação 

continuada do professor formador de um curso de licenciatura em química de uma 

universidade privada do interior do Rio Grande do Sul. Este estudo teve como 

objetivo analisar as concepções epistemológicas e educacionais dos professores-

formadores sobre o ensinar e o aprender, visando a compreender quais 

racionalidades fundamentam as suas ações docentes. O processo de pesquisa 

envolveu entrevistas semiestruturadas com dez professores-formadores, gravadas 

em áudio, e também encontros realizados no Núcleo de Educação Química (NEQ), 

gravados em formato audiovisual. Os dados foram analisados com base na Análise 

Textual Discursiva (ATD). O estudo mostra que o processo de interação e diálogo 

que se desenvolve no espaço/tempo denominado NEQ, em que os 

professores-formadores concretizam processos reflexivos, socializam saberes, 

analisam e refletem sobre as práticas pedagógicas com seus pares, se constitui em 

práticas importantes para promover novos estágios de compreensão aos sujeitos-

atores do processo educativo, contribuindo para a problematização de saberes e 

reconfiguração da sua ação docente. Ainda, o estudo indica que as reflexões 

produzidas no coletivo dos professores proporcionam a constituição de um processo 

permanente de [re]significação do ser e fazer docente, permitindo que a discussão 

de questões de natureza epistemológica e pedagógica da ação, existente, 

tradicionalmente, em grupo restrito de educadores, aconteça com o conjunto de 

professores-formadores, tanto das disciplinas de características pedagógicas, 

quanto daquelas de conhecimento específicos da área de química. A referida tese 

ainda se aproxima da nossa investigação pela sustentação teórica ancorada em 

autores como Nóvoa (1995, 2002, 2009); Zeichner (1993, 1995); Maldaner (1999, 

2013); Schön (1995, 2007); Tardif (2000, 2014); Tardif e Lessard (2013); Gauthier 

et al. (2013) e Imbernón (2016), dentre outros. 

Tendo em vista, os estudos/pesquisas destacados, evidenciamos 

apontamentos importantes relativos ao campo da formação nas licenciaturas tais 

como: a necessidade de uma formação específica pedagógica para os professores 
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formadores que atuam no ensino superior. O que percebemos foi que são poucas as 

ações institucionais com essa intenção e as que têm em sua maioria, são iniciativas 

isoladas. Fica evidente que há uma preocupação institucional universitária maior 

com a pesquisa do que com o ensino, nesse sentido, o próprio reconhecimento de 

ser docente do ensino superior é visto como algo externo a sua condição 

profissional, muitas vezes o seu reconhecimento é associado a um prestígio social 

ou a um sentimento de sobrevivência na academia. Consideramos oportuno 

destacar, nesses estudos, que as discussões realizadas nas pesquisas se baseiam 

a partir das dimensões pessoais e profissionais dos sujeitos, buscando identificar as 

marcas dessa trajetória no fazer docente, bem como se eles se reconhecem como 

docentes nesse nível de ensino. Fica evidente que as marcas das trajetórias são 

definidoras da singularidade profissional de cada professor formador. Reiteramos 

que, mesmo que nosso estudo se encaminhe nesta direção, acreditamos que seja 

importante o fortalecimento deste campo de conhecimento.   

As pesquisas que tratam especificamente da temática aprendizagem docente 

evidenciam a reflexão sobre a prática a partir do compartilhamento de experiências 

entre os pares, como um elemento indicador dos movimentos formativos para o 

aprender a docência. Ao envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e em como estes repercutem na construção da docência também foi dado 

destaque. 

Quanto aos estudos relacionados às licenciaturas, destacamos uma 

preocupação com a melhoria das configurações curriculares dos cursos, pela 

influência do bacharelado estar muito forte e se mostrando presente nos discursos 

dos professores formadores e dos estudantes em formação, influenciando-os em 

suas escolhas, no seu percurso formativo dentro dos cursos de licenciatura. Nesse 

sentido, o perfil formativo dos cursos de licenciatura está pautado em uma formação 

que os capacite a atuar em um mercado diversificado e não na docência.  

Os estudos apontam uma docência universitária pautada no conhecimento da 

área específica, ainda que haja a tomada de consciência dos formadores da 

necessidade de articulação com o conhecimento pedagógico. Como observamos em 

algumas pesquisas, ainda são tímidos os mecanismos de transposição didática 

oferecidos pelos formadores universitários, acarretando em uma solidão pedagógica 

e em uma construção de formação identitária individual.  
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Fica evidente, nas pesquisas, a importância de o estudante vivenciar a prática 

desde o início do curso, buscando uma interação entre a universidade e a escola 

para atribuir sentido e significado ao que estão vivenciando.  

O próprio entendimento de avaliação da aprendizagem dos formadores se 

mostra fragmentado, pois são consideradas por eles avaliações de caráter somativo 

e classificatório. O que nos remete a pensar na construção das concepções dos 

estudantes sobre avaliação, ensino, aprendizagem, pois os mesmos tendem a 

reproduzir o que vivenciaram.  

Do conjunto de dissertações e teses existentes sobre o campo da formação 

inicial nas licenciaturas, consideramos também aqueles que se identificavam com 

nosso estudo, no que concerne ao processo de formação de formadores de 

professores.  

Assim, encontramos na direção destes estudos, cinquenta trabalhos que 

tangenciam a nossa temática de pesquisa, porém não encontramos nenhum que se 

aproximasse do nosso objeto de pesquisa: a aprendizagem de ser professor e os 

processos formativos que a permeiam, focalizando formadores e estudantes no 

contexto do qual nos propomos a investigar, deixando revelar a originalidade desta 

tese. Podemos afirmar que as limitações impostas pelos modelos de formação 

vivenciados nos cursos de licenciatura, merecem serem discutidos e aprofundados.  

Acreditamos que a nossa investigação traz indicadores que contribuem para o 

avanço de questões que envolvem os processos formativos que ocorrem nas 

licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas e da terra na construção da 

docência de professores formadores e estudantes.  
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2 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

O desafio de escolher o caminho investigativo para se chegar ao objetivo 

almejado é parte do trabalho do pesquisador, em especial, quando este está se 

constituindo. Trilhar novos percursos nas investigações educacionais e produzir 

novos sentidos para o estabelecido não é tarefa fácil, requer um envolvimento pleno 

do pesquisador, se deixando tocar pelas possibilidades existentes e saber fazer 

escolhas que deem suporte à pesquisa que pretendemos realizar.  

Acreditamos que não há receita para realizar pesquisa qualitativa, 

principalmente, quando se trata de pesquisa em educação, que envolve muitas 

questões subjetivas e intersubjetivas. Os aspectos subjetivos e intersubjetivos estão 

relacionados à compreensão formativa no contexto da educação, à interação entre 

sujeitos e às relações estabelecidas entre eles no decorrer dos processos 

formativos.  

Assim, em meio a tantas angústias, inquietações e momentos reflexivos, 

vivenciados com o grupo de pesquisa GPFOPE, fomos influenciados 

significativamente de modo a decidir pela temática desta tese e pela abordagem 

metodológica qualitativa de caráter narrativo sociocultural como sustentação para 

nossos estudos.  

O estudo4 desenvolvido refere-se à aprendizagem de ser professor, de 

formadores e de estudantes nas licenciaturas da área de ciências biológicas, exatas 

e da terra de uma IES pública, investigando os processos formativos que a 

permeiam.  

Nessa tessitura formativa, destacamos o reconhecimento das trajetórias 

pessoais e profissionais de cada um, as concepções de docência e os espaços de 

atuação vivenciados por eles, para compreendermos como esses sujeitos se 

apropriam dos modos de ser e de se fazer professor. 

Partindo desta intenção de pesquisa, apresentamos, a seguir, a temática, a 

tese, o problema de pesquisa, os objetivos, a abordagem metodológica, o contexto, 

os sujeitos da investigação, os instrumentos e procedimentos de pesquisa e a 

construção da categorização. 

                                                           

4
 Este estudo é um desdobramento de um projeto de maior abrangência, financiado pelo CNPQ, 

intitulado “Aprendizagem da docência: processos formativos de estudantes e formadores da 
educação superior” (2012-2016). O respectivo projeto foi aprovado em 2012 com vigência das suas 
atividades em 2013. 
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2.1 TEMÁTICA DE PESQUISA 

 

2.2 TESE DE PESQUISA 

Aprender a ser professor não é linear, depende das concepções que cada 

sujeito tem sobre a docência e como produz sentidos e significados sobre ela, 

subjetivando-a e objetivando-a.  

2.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como ocorre a aprendizagem docente de formadores e de estudantes dos 

cursos de licenciatura da área de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, de uma 

Instituição de Ensino Superior Pública5, e sua implicação nos processos formativos 

propostos nos cursos? 

2.4 OBJETIVO GERAL 

Compreender os processos formativos e a sua implicação na aprendizagem 

docente de formadores e de estudantes das licenciaturas da área de Ciências 

Biológicas, Exatas e da Terra de uma Instituição de Ensino Superior Pública. 

2.4.1 Objetivos específicos 

1) Conhecer a trajetória formativa6 de formadores e de estudantes dos cursos de 
licenciatura da área de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra. 
 

2) Reconhecer as concepções de docência dos Formadores e dos Estudantes 
dos cursos de licenciatura destacados. 
 

3) Identificar as implicações dos processos formativos na aprendizagem docente 
dos formadores e de estudantes dos cursos de licenciatura da área de 
Ciências Biológicas, Exatas e da Terra. 

                                                           

5
 Instituição de Ensino Superior Pública “Universidade pública do interior do Rio Grande do Sul”. 

6
 Trajetórias Formativas são entendidas, neste estudo, como os movimentos que os sujeitos realizam 

na sua formação, seja no âmbito pessoal seja no profissional. Em se tratando de parte de nossos 
sujeitos serem estudantes em formação inicial, as trajetórias formativas são aqui entendidas como 
todos os movimentos vivenciados por eles até o momento em que se encontram em formação. 

Os processos formativos de professores formadores e estudantes das 
licenciaturas da área de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra (Química, 

Física, Ciências Biológicas, Geografia e Matemática) e (suas) (as) 
implicações na aprendizagem docente 
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2.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa sociocultural, tendo 

como foco as narrativas de formadores e de estudantes dos cursos de licenciatura 

da área de ciências biológicas, exatas e da terra. Nesse sentido, temos como 

referência, para a discussão da abordagem narrativa sociocultural, os estudos de 

Bolzan (2001, 2002a, b; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009a, b; 2010a, b; 

2011, 2012a, b, c; 2013, 2014, 2015a, b e 2016), baseados na teoria 

histórico-cultural de Vygotski (1995, 2007, 2010), da enunciação em Bakhtin (1992, 

2010) e nos estudos das narrativas baseados em Clandinin e Connelly (1995) e 

Freitas (1998, 2010). 

Defendemos que esta investigação se caracteriza como um estudo 

sociocultural, justamente porque buscamos entender o sujeito, considerando o meio 

social, a cultura e suas histórias, tendo por base as concepções vygotskianas de 

interações sujeito-mundo. Nessa direção, as palavras de Freitas (2010) nos ajudam 

a compreender que a intenção da pesquisa qualitativa, em uma abordagem 

histórico-cultural, é a compreensão dos sentidos que são construídos e 

compartilhados por indivíduos socialmente relacionados.   

De acordo com Vygotski (2007), o homem é produtor de cultura, de signos e 

significados. Nesse viés, a aprendizagem é uma situação mediada socialmente, na 

interação com o outro pela linguagem, influenciando, assim, a construção do seu 

pensamento, uma vez que, nas relações interpessoais, os sujeitos aprendem e se 

desenvolvem singularmente.  

Logo, conhecer e analisar as narrativas dos formadores e dos estudantes, a 

partir da realidade sociocultural em que estes se encontram, possibilita 

compreendermos as suas trajetórias de formação e os diferentes movimentos 

formativos acerca da aprendizagem de ser professor, os quais estes sujeitos fazem 

referência em seu diálogo.  

Nessa mesma direção trazemos as contribuições de Bakhtin (1992, p. 123) 

quando este afirma: 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-
se compreender a palavra „diálogo‟ num sentido amplo, isto é, não apenas 
como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas 
toda comunicação verbal, de qualquer tipo. 
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Sendo assim, foi estabelecido, em nossa pesquisa, um processo dialógico 

entre sujeito e pesquisador, em uma interação negociada, partindo do contexto deles 

e de suas múltiplas histórias. Utilizamos os tópicos guia como eixos orientadores das 

entrevistas narrativas semiestruturadas (BAUER; GASKELL, 2014). 

Neste caminho, compreendemos que o trabalho desenvolvido em uma 

abordagem qualitativa demanda um estudo pertencente a um interesse de maior 

amplitude, que vai se definindo nos tempos e espaços organizados pelo pesquisador 

e pelos sujeitos envolvidos no processo da pesquisa. Apresenta, com isso, a 

obtenção de dados descritivos e subjetivos sobre a temática e sobre os sujeitos a 

que se pretende pesquisar (CHIZZOTTI, 2009). Bogdan e Biklen (1994) apresentam 

a pesquisa qualitativa como uma abordagem com características que reforçam o 

contexto social, como a fonte direta dos dados; a intenção do pesquisador está mais 

voltada ao processo do que aos resultados ou produtos.   

Desse modo, a opção pela abordagem narrativa sociocultural está pautada na 

ideia de que o conhecimento acerca dos processos envolvidos na produção da 

docência, tanto para os que estão em formação, como para os que já estão a mais 

tempo na docência, implica compreendermos como estes sujeitos produzem sentido 

e significado às suas ações e experiências. Logo, conhecer e analisar as narrativas 

dos formadores e dos estudantes, na perspectiva sociocultural, implica resgatarmos 

um conhecimento mais próximo à realidade em que estão inseridos, para 

compreender as experiências formativas por eles vivenciadas. Nas palavras de 

Connelly e Clandinin (1995, p. 11)  

La investigación narrativa se utiliza cada vez más em estúdios sobre la 
experiência educativa. [...] La razón principal para el uso de la narrativa 
investigación educativa es que los seres humanos somos organismos 
contadores de historias, organismos que, indiviudal y socilamente, vivimos 
vida relatadas.

7
 

Portanto, ao ouvirmos os sujeitos da nossa pesquisa para que narrem fatos, 

histórias e situações da sua trajetória de formação, possibilitamos-lhes a retomada 

de suas vidas pessoais, favorecendo a reflexão sobre os processos formativos 

vivenciados. Por meio do processo narrativo, é possível proporcionarmos a 

                                                           

7
 Tradução nossa: A investigação narrativa se utiliza cada vez mais de estudos sobre a experiência 

educativa [...]. A razão principal para o uso da narrativa na pesquisa educativa é que nos seres 
humanos somos organismos contadores de histórias, organismos que, individual e socialmente, 
vivemos vidas relatadas.  
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autorreflexão, o que nos possibilita entender os movimentos construtivos de ser 

professor.  

Assim, ao pensarmos na subjetividade de nossos sujeitos, expressas em suas 

narrativas, ou seja, como eles percebem e interpretam seus percursos adotados, 

podemos, de acordo com Isaia e Bolzan (2009, p. 126), “produzir novos significados 

sobre os movimentos construtivos gerados a partir de um duplo movimento 

interpretativo, que envolve, por um lado, os pesquisadores, e por outro, os docentes, 

que falam/narram suas vidas.” 

Desse modo, podemos dizer que, na utilização da abordagem narrativa 

sociocultural, todos os participantes manifestem-se. No entanto, é importante que 

haja uma negociação entre estes e o investigador, criando-se uma relação de 

colaboração para que todos se sintam encorajados a contar suas experiências. 

Nesta direção Freitas (2010, p. 8) expressa que 

[...] a teoria histórico-cultural tem muito a contribuir no delineamento da 
relação entre o pesquisador e o pesquisado, pois ao contextualizar o 
desenvolvimento humano, percebe o homem um sujeito concreto, datado e 
marcado pela cultura que o rodeia; um indivíduo que só se constrói em 
colaboração com os outros indivíduos”, ou seja, por meio da inter relação 
entre sujeitos.  

Isso vem mostrar a importância da interação estabelecida entre o pesquisador 

e os sujeitos dentro da abordagem narrativa sociocultural, uma vez que ambos 

revelam múltiplos sentidos e significados construídos. Nessa perspectiva, Bolzan 

(2006) afirma que: 

A investigação narrativa transcorre dentro de uma relação entre os 
pesquisadores e os participantes/docentes, constituindo-se em uma 
comunidade de atuação mútua. Geralmente, esse processo interativo 
propicia a melhoria de suas próprias disposições e capacidades docentes 
(p. 386). 

Desse modo, optamos por esta abordagem metodológica pela possibilidade 

de conhecer e compreender, por meio das narrativas dos professores formadores e 

dos estudantes das licenciaturas, os significados e sentidos construídos por eles, 

acerca de suas trajetórias pessoais, profissionais e formativas na e pela docência 

em um contexto sócio, histórico e cultural. 
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2.6 CONTEXTO DA PESQUISA 

Esta investigação foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior Pública, 

do interior do estado do Rio Grande do Sul. A instituição é uma universidade 

tradicional e conceituada na região em que está inserida; oferece 90 Cursos de 

Graduação na modalidade presencial no campus sede e 15 na modalidade à 

distância.  

Nosso contexto investigativo foram os Cursos de Licenciatura pertencentes à 

Unidade Universitária “Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)”, que está 

localizada no campus sede, prédio treze. O CCNE8 possui oito departamentos 

(Departamento de Biologia, Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, 

Departamento de Ecologia e Evolução, Departamento de Estatística, Departamento 

de Física, Departamento de Geociências, Departamento de Matemática e 

Departamento de Química), dez cursos de graduação e doze cursos de pós-

graduação. Os cursos estão distribuídos em vários prédios do campus e 

contabilizam um grande número de salas de aulas e laboratórios, onde os 

acadêmicos podem vivenciar atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

O CCNE é considerado um dos grandes polos de pesquisa da referida universidade 

e, por este motivo, tem como missão priorizar a pesquisa e o conhecimento, através 

da difusão de saberes e do incentivo à iniciativa para, então, construir e transformar 

a realidade.  

Cinco cursos de licenciatura fazem parte do nosso contexto investigativo, são 

eles: Ciências Biológicas Licenciatura Plena, Física Licenciatura Plena Diurno e 

Noturno, Geografia Licenciatura Plena, Matemática Licenciatura Plena Diurno e 

Noturno e Química Licenciatura Plena.  

Para se referir aos cursos de licenciatura mencionados, definimos utilizar a 

nomenclatura dada pelo CNPQ por área de conhecimento, ou seja, são duas áreas 

em questão: Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra. A escolha da 

Universidade se dá pela localização e pela inserção acadêmica da pesquisadora, e 

os cursos selecionados por pertencerem ao centro onde se concentra o maior 

número de licenciaturas da instituição, além de ser interesse da mesma estudar as 

licenciaturas para aprofundar o seu próprio campo de formação. 

                                                           

8
 Estas informações, referentes à estrutura departamental e curricular dos cursos, encontram-se 

disponíveis no site do Centro de Ciências Naturais e Exatas.  
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Nesse sentido, apresentaremos cada curso, enfocando seus objetivos, o perfil 

desejado do formando, a área de atuação, o papel dos docentes, as estratégias 

pedagógicas e a organização curricular.  

 

A ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Ciências Biológicas – Licenciatura Plena 

De acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (PPC, 2005), o curso de 

Ciências Biológicas: Licenciatura Plena tem como objetivo geral promover a 

formação de profissionais capacitados a utilizar os conhecimentos das ciências 

biológicas, através do ensino e/ou da pesquisa, para compreender e transformar o 

contexto sócio-político do seu meio, entendendo as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade; orientar escolhas e decisões em valores e procedimentos, 

visando à preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e da biodiversidade. 

O perfil desejado do formado é o de que ele assuma o seu papel de educador 

na rede de ensino, sendo capaz de empregar a metodologia científica em sua 

prática cotidiana, assegurando sempre a indissociabilidade entre pesquisa e 

ensino/aprendizagem. De acordo com o PPC (2005), espera-se que o licenciado 

seja um profissional comprometido com o seu trabalho e com a atualização 

constante de seus conhecimentos. Cabe ao profissional da área de Ciências 

Biológicas atuar em pesquisa básica aplicada nas áreas e subáreas do 

conhecimento do biólogo e realizar prestação de serviços na forma de consultorias, 

projetos de pesquisa e de desenvolvimento de atividades de docência no ensino 

fundamental, médio e superior e na organização e participação em projetos que 

envolvam o meio ambiente.  

Aos docentes do curso cabe a atribuição de estimular a formação de um 

profissional consciente de seu papel de cidadão, crítico e ético; contribuir com a 

formação de um profissional capacitado a atuar como um difusor do saber científico 

no âmbito da comunidade, a fim de saber interpretar, analisar, selecionar 

informações, identificar problemas relevantes, realizar experimentos, garantindo um 

ensino problematizado e contextualizado, assegurando a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Compete aos docentes estimular os estudantes a 

atividades curriculares e extracurriculares de formação tais como: iniciação científica, 

participação em congressos, seminários e workshops, estágios, monitorias e 

atividades de extensão, dentre outros. 
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Quanto às estratégias pedagógicas, o curso deve incentivar, através de ações 

integradas entre docentes e discentes, a participação em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Estimular a participação em aulas teóricas, práticas, 

seminários, conferências, cursos extracurriculares, estágios profissionais, iniciação 

científica, trabalhos de extensão, monitorias, grupos de estudos e outras atividades, 

que possam contribuir para a formação dos biólogos. Isso deve ser uma meta 

constante dentro do Curso. 

O curso se estrutura com ingresso único no primeiro semestre letivo, a partir 

de processo seletivo pela IES. Os alunos ingressantes realizam o Núcleo Comum do 

Curso durante os três primeiros semestres, ao final destes deverão efetuar opção 

pela habilitação em Licenciatura ou pela habilitação em Bacharelado. Todos, ainda, 

deverão cumprir 210 (duzentas e dez) horas de outras atividades acadêmico-

científico-culturais (Atividades Complementares de Graduação - ACGs), como forma 

de diversificar sua formação superior. As atividades que serão consideradas como 

ACGs para integralização curricular serão: participação em projetos, atividades de 

monitorias (voluntária ou subsidiada), realização de estágios extracurriculares, 

participação em cursos extracurriculares, palestras, minicursos, seminários e outras 

atividades que complementem a formação acadêmica. Caberá ao Colegiado definir, 

quando solicitado, que outras atividades poderão ser consideradas ACGs.  

O processo de escolha da habilitação será único, anual. Não será possível ao 

aluno matricular-se nas duas habilitações ao mesmo tempo, a não ser que tenha 

feito outro processo seletivo, uma vez que as habilitações são consideradas como 

dois cursos academicamente distintos.  

Conforme o PPC, a carga horária total do Curso é de 3.600 horas, 

compreendendo disciplinas obrigatórias de 3.255 horas, 135h de disciplinas 

complementares de graduação (DCGs) e 210h de atividades complementares de 

graduação (ACGs).   

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Física Licenciatura Plena (Diurno e 

Noturno) 

De acordo com o PPC (2005) o curso de licenciatura em Física é ofertado nos 

turnos diurno e noturno, diferenciados apenas no número máximo de horas aula por 

semana e no número de semestres previstos para conclusão do curso. Assim, o 

diurno se configura em oito semestres e o noturno em dez.  
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O Curso tem como objetivo formar profissionais para atuarem no magistério 

de nível médio e em programas de extensão e para frequentar cursos de pós-

graduação em áreas de pesquisa em ensino de física. O perfil desejado dos 

formandos segue as Diretrizes Curriculares específicas para os cursos de física, nos 

quais o profissional deve possuir conhecimentos sólidos em Física e estar 

capacitado a atuar no ensino de física, mantendo uma ética de atuação profissional 

que inclua a responsabilidade social e a compreensão crítica da ciência e educação, 

como fenômeno cultural e histórico. 

O licenciado em Física atua no ensino formal de nível médio, na extensão e 

na pesquisa em ensino de física. Os docentes do curso de licenciatura em física têm 

o papel de proporcionar as experiências de ensino-aprendizagem e a construção do 

conhecimento sólido pelos estudantes durante o seu processo de formação, além de 

criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de atitudes críticas com relação a 

Ciência e ao Sistema de Educação em Geral.  

Em relação às estratégias pedagógicas do curso, podemos destacar que a 

primeira estratégia se refere ao ingresso do aluno no curso. O ingresso é de forma 

separada, no vestibular ele opta por um dos três cursos de Física: Licenciatura em 

Física Diurno, Licenciatura em Física Noturno ou Bacharelado. No entanto, a 

coordenação integrada do curso se disponibiliza em auxiliar os alunos que, 

eventualmente, tenham feito a opção errada de turno/curso e que desejam trocar de 

curso, visto que normalmente os ingressantes estão em uma fase imatura da vida, 

realizando todos os trâmites de uma troca.  

A segunda estratégia refere-se às etapas diferenciadas de formação do 

licenciando. O curso é composto por um núcleo básico comum ao bacharelado, 

onde serão adotadas práticas pedagógicas convencionais de exposições, listas de 

problema e atividades de apoio, como monitoria nas disciplinas teóricas. Já nas 

disciplinas de Didática I e II e na disciplina de Políticas Públicas e Gestão na 

Educação Básica será adotado um procedimento tradicional. Esse procedimento não 

está descrito no PPP do curso. Nas disciplinas específicas de conteúdo, serão 

adotadas práticas compatíveis com um envolvimento crescente do aluno nas 

atividades didáticas e com as escolas da rede de ensino médio, com ênfase na 

escola em que o mesmo realizará seu estágio supervisionado. No primeiro semestre 

do curso de Licenciatura (Diurno e Noturno) é oferecida uma disciplina chamada 

Tópicos em Física Contemporânea, cujo objetivo é dar um panorama da Física para 
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os alunos, permitindo que estes se localizem no curso que estão iniciando. Ao 

mesmo tempo, a disciplina pretende fomentar a discussão e a adoção de uma 

atitude crítica frente ao curso e à realidade da pesquisa e do ensino em Física no 

Brasil e no mundo.  

O curso de licenciatura em Física, Diurno e Noturno, tem a carga horária 

totalizando 3120 horas em disciplinas regulares, divididas em 2760h em disciplinas 

de uma parte fixa e uma parte flexível composta por 120h de disciplinas 

complementares de graduação (DCGs). Além destas, os estudantes devem dedicar 

mais 240 h de carga horária incorporada através de atividades complementares de 

graduação (ACGs) em atividades de participação em projetos como o Programa das 

Licenciaturas (PROLICEN) ou equivalente, monitorias remuneradas ou não em 

projetos de pesquisa em ensino de física, extensão, no programa PET, artigo 

publicado em revista como primeiro autor e como coautor, trabalhos apresentados 

em eventos e a prática de ensino de física no ensino médio.  

Cabe destacarmos que o estágio supervisionado é realizado em quatro 

disciplinas com nível crescente do envolvimento do aluno. Alunos que estiverem 

exercendo atividades regulares na rede de ensino médio serão dispensados das 

disciplinas de Estágio Supervisionado em Ensino de Física I e Estágio 

Supervisionado em Ensino de Física II. 

O curso disponibiliza um programa de recepção e acompanhamento dos 

calouros (PRAC) para dar suporte seja psicológico, seja através de aulas de reforço, 

pela coordenação do curso e por um tutor do PET que terá direito a certificados de 

monitorias não remuneradas. Também promove reuniões anuais, com o corpo 

docente, para discutir estratégias pedagógicas e a problemática dos cursos de física 

(reprovação, evasão, avaliação etc.).   

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Geografia Licenciatura Plena 

O curso de Geografia Licenciatura Plena tem como objetivo habilitar o 

licenciado em Geografia para atuação nos dois níveis da educação básica e 

proporcionar a formação de um profissional comprometido com a melhoria das 

condições de vida da população brasileira, proporcionando-lhe o desenvolvimento 

de habilidades individuais, conceituais, técnicas e metodológicas.  

O perfil desejado ao licenciado em geografia é o de que ele possa 

desempenhar sua profissão com eficiência e espirito crítico, atuando na área de 
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ensino e de pesquisa como professor e pesquisador da educação básica e 

desenvolver competências e habilidades no seu campo profissional. Quanto ao 

papel dos docentes e as estratégias pedagógicas do curso, não há nenhum capítulo 

direcionado a esses dois aspectos.  

A carga horária total do Curso de Geografia é de 3.590 horas que 

compreende as disciplinas de núcleo específico de 1395 horas, Núcleo de 

representação do espaço de 270h, 405 horas de práticas de ensino e 420 horas de 

estágios supervisionados e núcleo de apoio de teórico-instrumental de 450h. 

Disciplinas Complementares de Graduação (DCG‟s), 450h e 200 horas de 

Atividades Complementares de Graduação (ACG‟s).  

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Matemática Licenciatura Plena 

(Diurno) 

O curso de Matemática Licenciatura Plena (Diurno) objetiva formar 

profissionais críticos, criativos, éticos e participativos com postura investigativa e 

competência para exercer a docência na Educação Básica e para a realização de 

pesquisas na área da educação matemática. O perfil desejado do formando é o de 

que ele tenha uma formação sólida dos conhecimentos científicos da matemática e 

dos conteúdos pedagógicos que o permitam criar ambientes de aprendizagem aos 

seus educandos, além de ter uma visão do seu papel social de educador, de modo a 

se inserir em diferentes realidades com sensibilidade para interpretar as ações do 

educandos. O educador matemático pode atuar nas atividades de docência em 

escolas de ensino fundamental e médio, prestar consultoria e assessoria na área de 

educação matemática, elaboração de propostas de ensino de matemática e 

execução de projetos de pesquisa na educação básica.  

O papel do docente em um curso de licenciatura em matemática é de ter a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada pelo futuro professor. 

Sendo assim, todos os professores do Curso, sejam os responsáveis pelas 

disciplinas ligadas ao conteúdo matemático, sejam os responsáveis pelas 

pedagógicas, precisam estar atentos ao fato de que estão formando professores e 

que, portanto, estão fornecendo “modelos” do que é ser professor, por isso precisa 

haver um compromisso de todo o corpo docente em suas aulas e com as atividades 

ligadas ao curso.  
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O curso propõe a adoção de estratégias que enfatizem uma formação inicial 

que possibilite a capacitação do futuro professor da educação básica para práticas 

pedagógicas inovadoras, científicas e investigativas. Pressupõe atividades voltadas 

à formação e à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tais como 

programas como Prolicen, PIBID, PET, monitorias, estágios extracurriculares e aulas 

de reforço, participação em eventos.  

A carga horária total do Curso de Matemática é de 3.045 horas, que 

compreende as disciplinas de cunho científico-cultural de 1830 horas, 420 horas de 

práticas de ensino e 405 horas de estágios supervisionados. A parte flexível compõe 

180 horas de Disciplinas Complementares de Graduação (DCG‟s) e 210 horas de 

Atividades Complementares de Graduação (ACG‟s).  

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Matemática Licenciatura Plena 

(Noturno) 

O curso de Matemática Licenciatura Plena (Noturno) tem como objetivo 

formar profissionais competentes para o exercício do magistério no ensino 

fundamental e médio, na área de Matemática, e desenvolver pesquisas em ensino 

de Matemática. 

O perfil desejado do formando é de que ele tenha uma formação sólida dos 

conteúdos matemáticos e pedagógicos que o permita exercer a docência nos níveis 

fundamental e médio e ter a visão do seu papel social de educador. A área de 

atuação se dá no exercício do magistério em nível fundamental e médio, ministrando 

a disciplina de matemática ou desenvolvendo pesquisas em ensino de matemática, 

prestando consultoria e assessoria à área de educação matemática. 

O papel do docente em um curso de licenciatura em matemática noturno tem 

as mesmas características do papel do docente que atua no curso de licenciatura 

diurno. O curso propõe a adoção de estratégias que enfatizem uma formação inicial 

que possibilite a capacitação do futuro professor da educação básica para práticas 

pedagógicas inovadoras, científicas e investigativas.  

Podemos destacar que o ingresso do aluno é único, por meio de processo 

seletivo realizado, anualmente, com início no segundo semestre letivo. A carga 

horária total do Curso de Matemática é de 3.045 horas, que compreende as 

disciplinas de cunho científico-cultural de 1830 horas, 420 horas de práticas de 

ensino e 405 horas de estágios supervisionados. A parte flexível compõe 180 horas 
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de Disciplinas Complementares de Graduação (DCG‟s) e 210 horas de Atividades 

Complementares de Graduação (ACG‟s). 

Quanto às atividades complementares de Graduação, a coordenação do 

curso oferece curso com softwares computacionais voltados ao ensino de 

matemática. O curso orienta que, tanto os docentes, como os discentes, tenham 

participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão e os resultados obtidos 

sejam divulgados e discutidos em seminários e jornadas acadêmicas. 

Semestralmente a coordenação do curso promove uma semana de atividades 

socioculturais, com o objetivo facilitar ao acadêmico a integralização da carga 

horária em ACGs. Outras atividades extracurriculares, como a participação em 

Programas como Prolicen, Extensão Universitária, grupo PET, projetos de iniciação 

científica, monitorias, eventos e laboratório informatizado da matemática.  

 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Química Licenciatura Plena 

O curso de licenciatura em Química tem como objetivos desenvolver um 

projeto de curso que não tenha apenas as Didáticas e a Prática de Ensino como os 

únicos lugares para se pensar e produzir conhecimentos necessários para as 

práticas pedagógicas em Química; formar um profissional capacitado para atuar no 

ensino de química, tendo condições de contextualizar a educação em química com a 

sociedade, na dimensão da formação de cidadãos críticos e participativos.   

O perfil desejado do formado em química é o de que ele tenha uma formação 

sólida e generalista, capaz de produzir recursos didáticos para organizar o trabalho 

pedagógico. O licenciado em química poderá atuar no exercício do magistério, 

assistência, assessorias, consultorias, pesquisa de desenvolvimento de métodos e 

produtos, analise química, físico-química entre outros.  

De acordo com o PPC, todos os docentes do curso devem assumir 

coletivamente o projeto do curso e, em suas práticas sociais, seja no ensino, na 

pesquisa ou na extensão, criar no futuro profissional as competências necessárias à 

atividade do magistério.  

As estratégias pedagógicas do curso de Licenciatura em Química são de 

diferentes naturezas: aulas teóricas, práticas, seminários, congressos, conferências, 

cursos extracurriculares, estágios profissionais, iniciação científica, trabalhos de 

extensão, monitorias, etc, pois a concepção de currículo do curso é de produzir uma 

dinâmica formativa que rompa com as visões meramente instrumentais que 
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caracterizavam nosso fazer pedagógico no ambiente acadêmico. O currículo deixa 

de ser resumido em uma mera "grade" disciplinar, dividida por semestre letivo, mas 

tornar todas as práticas sociais (pedagógicas, políticas, culturais) como 

determinantes na formação das competências profissionais e na consciência social 

dos acadêmicos.  

O curso tem uma carga horária total de 3420h, distribuídas da seguinte forma: 

conteúdos técnico-científicos (2355h), PED - práticas educativas (405h), estágio 

supervisionado (420h), atividades complementares (240h).  

2.7 SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

Os sujeitos participantes desta investigação são professores e estudantes de 

diferentes etapas da formação dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Licenciatura Plena, Curso de Física Licenciatura Plena Diurno e Noturno, Geografia 

Licenciatura, Curso de Matemática Licenciatura Plena Diurno e Noturno e Química 

Licenciatura, pertencentes ao Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) de uma 

instituição de ensino superior pública do interior do RS. 

Delimitamos como critério de seleção para os Professores Formadores: 

1. ser professor formador oriundo de curso de licenciatura;  

2. ser docente efetivo no curso em que atua, em disciplinas nos dois 

primeiros anos, e ser docente efetivo em que atua nas disciplinas finais 

dos últimos anos;  

3. ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. 

 

Para os Estudantes: 

1. ser acadêmico e se encontrar no 3º, 5º, 7º ou 8º Semestre do curso, pois 

nos possibilita contato com os sujeitos que estão vivenciando a formação 

inicial no ensino superior em diferentes fases do curso;  

2. ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa.  

Os sujeitos desta pesquisa são quatro professores formadores de cada curso, 

totalizando vinte professores, destes, dois atuam em disciplinas que se encontram 

nos quatro primeiros semestres e dois em disciplinas dos quatro últimos semestres. 

Alguns deles atuam nos primeiros e nos últimos semestres.  
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Selecionamos quatro estudantes de cada curso que se encontram no período 

diurno, totalizando vinte. Dos cursos que atuam no período noturno, foi possível 

selecionarmos dois estudantes que se encontram nos semestres pares, oitavo e 

décimo semestre, totalizando dois do curso de licenciatura em Física noturno e dois 

do curso de Licenciatura em Matemática noturno. Cabe destacarmos que, para o 

noturno, a vigência dos semestres é o inverso do diurno.  

Optamos pela participação de acadêmicos de diferentes semestres, para que 

pudéssemos ter um panorama sobre o todo da dinâmica curricular de cada curso e 

sobre as compreensões de cada um acerca dos processos formativos que 

vivenciaram.  

Para chegarmos ao critério de seleção dos professores formadores, 

realizamos, inicialmente, uma primeira aproximação com o campo empírico, a partir 

da aplicação de um questionário para todos os professores desses cursos. O 

questionário foi entregue no departamento de cada curso e deixado no escaninho de 

cada professor. Para reforçar a solicitação, foi enviado por e-mail, durante os meses 

de junho e julho de 2015. 

Objetivamos com esse questionário mapear e conhecer quem são os 

professores formadores que atuam nestes cursos, a partir do reconhecimento das 

trajetórias pessoais e profissionais de cada um. O questionário encontra-se no 

Apêndice B e a análise do levantamento de dados para a definição destes sujeitos 

da pesquisa encontra-se no Apêndice C.  

Após, entramos em contato por e-mail com os professores formados em 

licenciatura e com aqueles que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, 

por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice D) marcamos a realização da entrevista.    

Em relação aos estudantes, entramos em contato com a coordenação de 

cada curso e solicitamos uma lista de e-mails dos alunos que estavam matriculados 

no semestre em vigência, no caso dos estudantes do diurno, eram os semestres 

ímpares e do noturno semestres pares. Enviamos e-mails aos estudantes e com 

aqueles que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, realizamos a 

entrevista mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que se encontra no Apêndice E.  

Em um segundo momento, no encontro da entrevista, conversamos 

inicialmente como seria a participação de cada colaborador, explicando o tema, os 
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objetivos do nosso estudo e a base teórica epistemológica que o fundamenta. 

Compreendemos que os professores e os estudantes precisavam conhecer a nossa 

intenção de pesquisa e compreendê-la, de modo que o diálogo se estabelecesse de 

forma espontânea e produzisse sentidos e significados, tanto para o pesquisador 

como para o pesquisado. Essa afirmação vai ao encontro do que nos alerta Freitas 

(2010, p. 17), quando o pesquisador tem possibilidade de aprender no processo da 

pesquisa e “o mesmo acontece com o pesquisado, que, não sendo coisa mais 

sujeito, tem também oportunidade de refletir, aprender e se transformar no 

transcorrer da pesquisa”.  

Pensando em preservar a identidade dos professores e dos estudantes, no 

que diz respeito à dignidade e à defesa da vulnerabilidade dos sujeitos, optamos 

pelo uso de nomes fictícios. Por isso alguns critérios foram tomados por nós como 

uma forma de garantir a representação aos papeis assumidos ao longo da pesquisa.  

Para os professores, por exemplo, utilizamos a sigla Prof. FXX01 (Professor 

Formador do curso XX 01) e para o estudante Est.XX01, 3º Semestre (Estudante do 

curso XX 01, 3º Semestre) e, assim sucessivamente.   

À medida que transcrevemos as entrevistas, realizamos a entrega da 

transcrição ao entrevistado, para que este pudesse revisá-la e, se considerassem 

necessário, efetuar alterações ou complementações. Após a devolução das 

transcrições, realizamos o levantamento e análise dos achados.   

Inicialmente, realizamos um mapeamento, ilustrando o perfil resumido dos 

professores colaboradores, destacando sua formação e atividades profissionais. 

Para isso, utilizamos a Plataforma Lattes, a fim de buscar os currículos dos 

docentes. As informações publicadas nos currículos foram uma fonte utilizada para 

que pudéssemos entender como esse professor se constituiu profissionalmente, no 

que tange as suas produções, se trazem produções acerca da sua própria prática e 

das práticas dos estudantes como uma possibilidade de formação continuada. Ao 

observarmos os projetos (ensino, pesquisa ou extensão), ao qual se envolviam 

atentamos para os temas que pudessem envolver questões do ensino e da 

aprendizagem no curso que atuavam.   

Nessa direção, ao olharmos também para as narrativas, bem como para o 

currículo lattes dos professores formadores, considerando os perfis de cada curso, 

conhecemos quem são estes professores que formam futuros professores e os 

estudantes que frequentam essas licenciaturas.  
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- O Prof. FCB01 tem cinquenta e oito anos, possui licenciatura e bacharelado em 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Mestrado e 

doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atua no 

magistério superior há vinte e seis anos, vinculado ao departamento de Biologia, 

ministrando disciplinas dos últimos quatro semestres do curso e está se 

aposentando. Atuou por um período de cinco anos na educação básica (ensino 

fundamental, médio e supletivo). Sua trajetória de estudos, pesquisas, produções 

bibliográficas e participações em eventos está direcionada ao conhecimento 

específico da área.  

- A Prof. FCB02 possui cinquenta e nove anos, licenciada em Ciências (licenciatura 

curta) e em Ciências Plenas com habilitação em Biologia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Mestrado em Zoologia pela 

Universidade Federal do Paraná e Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela 

Universidade Federal de São Carlos. Atua no magistério superior há vinte e cinco 

anos, vinculada ao departamento de biologia. No momento atua nos cursos de 

engenharia florestal e zootecnia, mas atuou no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas durante quinze anos, nas disciplinas iniciais e finais do curso. Atuou como 

professora de ciências no ensino fundamental por um período de quatro anos. 

Iniciou experiência com a docência universitária como professora substituta na 

Universidade Federal do Rio Grande durante um ano. Desenvolve pesquisas na 

área da educação ambiental, discutindo questões do ensino e aproximando 

questões da prática e da formação inicial de professores. Suas participações em 

eventos estão direcionadas a educação ambiental.  

- A Prof. FCB03 tem cinquenta e dois anos, licenciada em Ciências (Curta) pela 

Universidade Católica de Pelotas e em Ciências Biológicas pela Universidade 

Federal de Santa Maria. Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de 

Santa Maria e Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. 

Realizou estágio Pós-doutoral na Faculdad de Ciencias de la Educación, 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales da 

Universidad de Sevilha/Espanha. Atua no magistério superior há dezenove anos, 

vinculada ao departamento de metodologia de ensino e ministra disciplinas nos 

quatro últimos semestres do curso. Com relação à experiência na educação básica 

atuou durante dez anos. Teve outras experiências como coordenadora do curso de 

Pedagogia Noturno e do Laboratório de Metodologia do Ensino, bem como do 



80 

 

Núcleo de Atividades Especiais de Extensão e Serviços em uma universidade 

pública no interior do Rio Grande do Sul. No que tange às produções bibliográficas 

no currículo, traz reflexões acerca das práticas de ensino dos estudantes, discutindo 

ideia de oficinas e questões relacionadas à dança e ao desenvolvimento profissional 

no ensino superior.  

- O Prof. FCB04 tem trinta e sete anos, possui graduação em Ciências Biológicas 

pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em botânica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio pós-doutoral na 

Universidade de Paris XI, na França. Atua no magistério superior há dez anos em 

uma universidade pública do interior do Rio Grande do Sul, vinculada ao 

departamento de biologia e ministra disciplinas iniciais do curso, durante os quatro 

primeiros semestres. Teve outra experiência docente como professora substituta na 

Universidade da Região de Chapecó. Com relação à experiência na educação 

básica, não teve inserção profissional. As produções, pesquisas e participações em 

eventos apresentadas no currículo são majoritariamente do conhecimento específico 

da área.  

A Prof. FF01 tem trinta e cinco anos, possui graduação em licenciatura em Física 

pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em educação pela mesma 

instituição. É doutora em educação científica e tecnológica pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Atua há sete anos no magistério superior, dois anos na 

Universidade Federal de Itajubá e cinco anos em uma universidade pública do 

interior do Rio Grande do Sul, na qual é vinculada ao departamento de física. 

Ministra as disciplinas finais do curso, respectivamente nos quatro últimos 

semestres. Com relação à experiência com o ensino na educação básica, atuou no 

ensino médio por um período de um ano. Teve experiência com tutoria na 

Universidade Federal de Santa Catarina durante seis meses. No que tange as 

produções bibliográficas, evidenciamos uma preocupação com o currículo e a 

formação inicial e continuada de professores. Há uma divulgação de trabalhos de 

pesquisa direcionados ao ensino de professores que atuam em escolas públicas de 

educação básica e reflexões acerca das práticas dos estudantes em formação inicial 

dos cursos da área de Ciências Naturais (química, física e biologia).  

- O Prof. FF02 tem quarenta e nove anos, possui Licenciatura Plena em Física pela 

Universidade de São Paulo, Mestrado em Ensino de Ciências (modalidade física e 

química) pela mesma instituição. Doutorado em Educação Científica e Tecnológica 
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pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no magistério superior há vinte 

anos em uma universidade pública do interior do Rio Grande do Sul, vinculada ao 

departamento de física e ministra disciplinas finais do curso de física. Esteve 

inserida no contexto da educação básica durante seis anos, atuando no ensino 

fundamental e médio. Possui experiência como coordenadora de área de um 

subprojeto PIBID do ensino de física e é membro do colegiado do curso. Suas 

produções tratam de temas relacionados à formação de professores no ensino de 

ciências e física, trazendo reflexões sobre as práticas de estágios e as vivências dos 

estudantes no PIBID, ou seja, discussão sobre problemas de ensino vinculados à 

sala de aula.  

- O Prof. FF03 tem quarenta e quatro anos, graduado em Física, Licenciatura Plena 

pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado em Física pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Doutorado em Física pela Universidade Federal de 

Santa Maria. Realizou Pós-doutorado pela University of Dublin -Trinity College, TCD, 

Irlanda. Atua há nove anos em uma universidade pública do interior do Rio Grande 

do Sul, vinculado ao departamento de física e ministra disciplinas que se encontram 

nos primeiros semestres do curso e o estágio. Com relação à experiência na 

educação básica, atuou durante um ano e oito meses. Atualmente coordena o curso 

de Licenciatura em Física. Produz pesquisa direcionada estritamente ao 

conhecimento específico da área de formação em física.  

- O Prof. FF04 tem cinquenta anos, é graduado em Física, Licenciatura Plena pela 

Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado e Doutorado em Física pela 

Universidade de São Paulo. Atua há vinte anos no magistério superior, vinculado ao 

departamento de física em uma universidade pública do interior do Rio Grande do 

Sul. Ministra disciplinas dos dois primeiros anos do curso. Com relação à experiência 

da docência na educação básica, não teve inserção profissional. No que tange às 

produções acadêmicas, o docente apresenta publicações que discutem 

majoritariamente o conhecimento específico da área da física.  

- O Prof. FG01 tem quarenta e cinco anos, é licenciado em Geografia pela 

Universidade Federal de Santa Maria, Mestre em Geografia (utilização e 

conservação de recursos naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

doutor em Geografia (Planejamento Ambiental) pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Realizou Pós-doutorado em Geoconservação na Universidade do 

Minho/Portugal. Atua há vinte e três anos no magistério do ensino superior em uma 
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universidade pública do interior do Rio Grande do Sul, vinculado ao departamento de 

Geociências. Ministra disciplinas dos quatros primeiros semestres do curso e DCGs. 

O professor esteve inserido no contexto de atuação da educação básica por um ano 

e meio. Além da docência, desenvolve atividades como Membro do NDE do curso 

de geografia; Presidente do Sindicato dos professores ANDES-SEDUFSM e 

Representante da instituição junto ao PROMFEA. Desenvolve pesquisas 

direcionadas ao conhecimento específico da geografia, com ênfase em Geoecologia, 

Geoconservação e Educação Ambiental.  

- O Prof. FG02 tem cinquenta anos, possui graduação em Geografia licenciatura 

plena pela Universidade Federal de Santa Maria, Doutorado em Geografia, 

Revalidação de título no exterior pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

Doutorado em Geografia e Ciências do território Universidad de Córdoba/Espanha. 

Atua há dezoito anos no ensino superior em uma universidade pública do interior do 

Rio Grande do Sul, vinculada ao departamento de Geociências. Ministra disciplinas 

dos quatro primeiros semestres do curso de geografia. Possui experiência como 

chefe do departamento de Geociências. No que tange às produções de pesquisa, há 

uma preocupação com temas direcionados à educação no campo e agricultura 

familiar.  

- O Prof. FG03 tem cinquenta e um anos, possui graduação em Geografia 

Faculdade de Ciências e Letras Imaculada Conceição, Mestrado em Engenharia 

Civil e doutorado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa 

Catarina. Atua há vinte anos no magistério superior, vinculado ao departamento de 

geociências e ministra disciplinas específicas dos quatro últimos semestres do curso 

de geografia. Tem experiência como representante de uma instituição de ensino 

superior pública do interior do Rio Grande do Sul no projeto vinculado à fundação 

MOÃ. Não teve inserção profissional na educação básica. Apresenta produções 

direcionadas ao campo específico da geografia.  

- O Prof. FG04, possui cinquenta e um anos, graduação em Geografia Licenciatura 

pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado e Doutorado em Geografia 

Humana pela Universidade de São Paulo. Atua há doze anos na docência do ensino 

superior, vinculada ao departamento de geociências e ministra as disciplinas finais 

do curso de licenciatura em geografia. Tem experiência com coordenação dos 

estágios e vice coordenação de gestão do mesmo curso. Em relação aos projetos, 

temas de interesse de pesquisa e produções bibliográficas, discute questões do 
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ensino da geografia e sobre desigualdades sociais, especificamente catadores de 

lixo.  

- O Prof. FM01 tem cinquenta e dois anos, é graduado em Matemática Licenciatura 

Plena pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado em Matemática 

Aplicada e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Atua há vinte e oito anos no magistério superior, vinculado ao 

departamento de matemática. Ministra disciplinas específicas dos quatro primeiros 

semestres do curso. Teve experiência com a docência nos anos finais e no ensino 

médio durante oito anos. É coordenador substituto do departamento de matemática, 

foi tutor do PET- Programa de Educação Tutorial durante dez anos, orientando 

alunos de graduação envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Apresenta uma 

produção bibliográfica que discute questões do conhecimento específico e do ensino 

da matemática no ensino superior como na escola.  

- O Prof. FM02 tem cinquenta anos, possui graduação em Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado 

em Matemática e Computação Científica pela mesma instituição e doutorado em 

Matemática (Álgebra) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta há vinte 

e seis anos exercendo a docência no ensino superior. É vinculado ao departamento 

de matemática em uma universidade pública no interior do Rio Grande do Sul e 

ministra disciplinas específicas dos quatro primeiros semestres do curso e algumas 

das disciplinas finais. Atuou durante seis meses na educação básica. Sua produção 

de pesquisa é majoritariamente sobre o conhecimento específico da matemática.    

- O Prof. FM03 tem cinquenta e cinco anos, possui graduação em Matemática 

licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestrado em Física 

pela Universidade Federal de Santa Maria e Doutorado em Ensino de Física pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como professor no magistério 

superior há vinte anos, vinculado ao departamento de matemática. Atuou durante 

três anos em outra instituição de ensino superior. Ministra disciplinas dos primeiros 

semestres do curso de matemática, especificamente para os calouros do primeiro 

semestre. Com relação à docência na educação básica não teve inserção 

profissional. Ao observarmos a produção acadêmica e os projetos de pesquisa do 

docente, evidenciamos questões ligadas ao ensino e aprendizagem em ciências e 

matemática na perspectiva da aprendizagem significativa e da interdisciplinaridade 

com foco na formação inicial e continuada de professores.  
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- A Prof. FM04 tem quarenta e nove anos, graduação em licenciatura em 

Matemática pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado em Matemática 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestrado em Sensoriamento 

Remoto e Doutorado em Matemática Aplicada pela mesma instituição. Atua há vinte 

e quatro anos na educação superior, vinculada ao departamento de Matemática e é 

coordenadora do curso de licenciatura e bacharelado diurno e noturno em 

Matemática na mesma universidade. Ministra disciplinas dos quatro últimos 

semestres e para calouros. Exerceu, durante dois anos, o magistério na educação 

básica. Quanto às publicações e projetos de pesquisa, consideramos que estas 

discutem a educação matemática com foco no ensino e aprendizagem da 

matemática. 

- O Prof. FQ01 tem quarenta e nove anos, licenciado em Química e Mestrado em 

Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorado em Ciências 

Sociais Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pós-doutorado 

em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atua há 

vinte e dois anos no magistério superior, sendo que, destes, dois anos como 

professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina e vinte anos em 

uma universidade pública federal do estado do Rio Grande do Sul, o qual está 

vinculado ao departamento de Metodologia de Ensino. Ministra disciplinas que se 

encontram nos quatro últimos semestres do curso. No que tange à produção 

bibliográfica, há uma preocupação com a profissão docente, discutindo temas 

sociais contemporâneos como drogas, sexualidade na formação de professores.  

- O Prof. FQ02 tem cinquenta e cinco anos, possui graduação em Química 

licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria e Mestrado em Educação 

pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua há vinte e seis anos na docência 

do ensino superior no curso de licenciatura em Química em uma universidade 

pública do interior do Rio Grande do Sul e é chefe do Departamento de Metodologia 

de Ensino ao qual é vinculado. Ministra as disciplinas dos quatro últimos semestres 

do curso. Atuou na educação básica por um período de cinco anos. Teve 

experiência como docente em cursinho pré-vestibular. Com relação à produção 

acadêmica, há uma discussão sobre currículo com ênfase em temas como Trabalho, 

Ontologia, Ser Social, Ciência, Educação e Epistemologia.  

- O Prof. FQ03 tem quarenta e quatro anos, possui graduação em Química Industrial 

e Química licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestrado em 
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Química na área de Química Analítica pela mesma instituição e Doutorado em 

Ciências Naturais pela Universidade Hannover – Alemanha. Realizou Estágio de 

Pós-doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE - Alemanha. Atua 

há dez anos no magistério superior, deste, um ano na Universidade Vale do Rio 

Doce, um ano na Universidade Federal do Pampa e oito anos em uma universidade 

pública do interior do Rio Grande do Sul, o qual é vinculado ao departamento de 

Química. Ministra disciplinas específicas nos quatro primeiros semestres do curso. 

Não teve inserção profissional na educação básica. No que tange às produções 

bibliográficas, observamos que estas estão direcionadas à produção do 

conhecimento específico da química.  

- O Prof. FQ04 tem sessenta e um anos, possui licenciatura curta em 

Ciências/Química e Química bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. Mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais 

com ênfase em Eletroquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

Doutorado em Química Analítica pela Technische Universität Clausthal. Atua há 

trinta anos no magistério superior em uma universidade federal pública do interior do 

Rio Grande do Sul, vinculado ao departamento de Química. Ministra disciplinas 

específicas que estão entre os quatro primeiros semestres do curso. Com relação à 

experiência na educação básica atuou durante dez anos. As produções 

bibliográficas e projetos de pesquisa estão direcionados majoritariamente ao 

conhecimento específico da área. No quadro em Apêndice F, ilustramos o perfil 

resumido dos professores colaboradores com as principais características da sua 

formação e atividades profissionais.  

Com relação às características do perfil dos estudantes, atentamos para as 

experiências formativas anteriores ao ingresso na graduação e as vivências de 

atividades de ensino, pesquisa, extensão ou outras experiências durante o curso. 

Isso se justifica pela possibilidade de compreendermos os sentidos e significados 

destas experiências nas suas trajetórias, principalmente por terem optado pelo curso 

da área de ciências biológicas exatas e da terra. Para isso, elaboramos um quadro 

demonstrativo que descreve essas informações. O quadro encontra-se no 

Apêndice G. 

- O Est. CB01, 3º semestre, possui dezoito anos, realizou o ensino médio em escola 

pública e apontou a professora que ministrava a disciplina de biologia como o agente 

motivador para a escolha do curso e da docência. Atualmente não se envolve na 
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universidade com nenhuma atividade de ensino, pesquisa e extensão, mas já 

participou como bolsista de extensão do Jardim Botânico da instituição investigada, 

estudando os pteridófitos, as samambaias e atendendo os visitantes do jardim. 

Durante o curso, tem o desejo de se envolver com a pesquisa na área específica do 

conhecimento de biologia.  

- O Est. CB02, 5º semestre, possui vinte e um ano, sempre estudou em escola 

pública. Primeiramente tinha o desejo de fazer vestibular para odontologia, mas não 

teve aprovação e optou pela Licenciatura em Ciências Biológicas, na qual tinha 

afinidade com a professora e a disciplina de biologia do ensino médio, sendo 

definidores desta escolha. Participa de um projeto que envolve ensino, pesquisa e 

extensão e pretende seguir a carreira da licenciatura. 

- O Est. CB03, 7º semestre, possui vinte e dois anos, estudou sempre na mesma 

escola. As aulas da professora da disciplina de biologia do ensino médio 

influenciaram na escolha da área específica de formação, na qual realizou vestibular 

com o objetivo de ingressar no curso de bacharelado em Ciências Biológicas. 

Entretanto, para ter as duas formações, optou pela licenciatura com o intuito de 

concluir o curso e pedir reingresso depois para o bacharelado. Participa em um 

projeto de pesquisa no laboratório de bioquímica e pretende seguir carreira de 

pesquisadora.  

- O Est. CB04, 8º semestre, possui vinte e quatro anos, sempre estudou em escola 

particular. Inicialmente ingressou na universidade no curso de Química Industrial e 

cursou um semestre, não gostou e realizou vestibular para Ciências Biológicas 

bacharelado, terminando as cadeiras do curso, ingressou na licenciatura. Envolveu-

se em atividades de pesquisa, realizando estudos com aves e mamíferos durante 

dois anos e atualmente trabalha no laboratório de parasitologia veterinária.  

- O Est. F01, 3º semestre, possui vinte anos. A escolha pela docência e pela área de 

formação teve influência da sua vivência como estudante do ensino médio, pois 

tinha facilidade com a matéria de física e ajudava os colegas. Durante o curso não 

se envolveu com atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas tem o interesse 

em participar do PIBID para ter contato com a docência mais cedo, entretanto não 

se sente ainda confortável para se envolver, devido às demandas das disciplinas.  

- O Est. F02, 5º semestre, possui dezenove anos, sempre quis ser professor e teve 

influência das aulas dos seus professores do ensino médio da área de exatas para 

escolher a docência. Desde o primeiro semestre do curso, envolve-se com o PIBID 
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de ensino de física, no qual tem a oportunidade de escrever trabalhos e participar de 

eventos acadêmico-científicos da área de ensino. Pretende seguir na área 

acadêmica, realizando Mestrado em Educação.  

- O Est. F03, 7º semestre, possui vinte e três anos, sempre teve a convicção que 

queria fazer licenciatura e teve a influência da família, sua mãe era professora e 

apresentava uma afinidade com a disciplina de física no ensino médio. Durante o 

curso envolveu-se, inicialmente, com a pesquisa durante dois anos e sentiu a 

necessidade de se envolver com o ensino, participando do PIBID como uma 

possibilidade de inserção à docência antes do estágio.  

- O Est. F04, 8º semestre, possui vinte e um anos, a escolha pela docência se deu 

pela influência das professoras do ensino médio que ministravam as disciplinas de 

Física e Matemática, além de ter afinidade com essas duas áreas de conhecimento. 

Envolveu-se durante dois anos e meio no PIBID em um Subprojeto de ensino de 

física e sentiu a necessidade de vivenciar a experiência com a pesquisa em 

educação, buscando participar de um projeto que busca entender/conhecer o 

funcionamento da escola, mais especificamente a gestão escolar.  

- O Est. FN05, 8º semestre, está realizando o curso no período noturno. Possui vinte 

e um anos e escolheu a Licenciatura em Física por ter tido aulas muito tradicionais 

de física no ensino médio, e sentiu-se motivado para conhecer e conseguir se tornar 

um professor que atue diferente do ensino conteudista. Envolve-se em um projeto de 

extensão que trata de monitoria/grupo de apoio com o objetivo de ensinar alunos 

das licenciaturas da área de ciências naturais e do ensino médio a resolver 

problemas. 

- O Est.FN06, 10º semestre, está realizando o curso no período noturno. Possui 

vinte e três anos, sempre estudou em escola pública. A escolha pela docência e pela 

física se deu pela afinidade com a disciplina de matemática, ajudava os colegas 

dando aulas particulares. Envolve-se com a pesquisa na área dura, em um projeto 

que estuda a área da geofísica espacial. Durante um ano, realizou intercâmbio em 

uma universidade da Alemanha.  

- O Est. G01, 3º semestre, possui vinte anos, escolheu a Licenciatura em Geografia 

por ter afinidade com a disciplina no ensino médio, sentindo-se motivado a ser 

docente. Envolve-se em um projeto de extensão que tem como objetivo o estudo da 

dinâmica do bairro e de uma escola estadual da cidade de Santa Maria.  
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- O Est. G02, 5º semestre, possui vinte e oito anos e apontou que sempre teve 

afinidade com a matéria da geografia, escolhendo assim a docência nesta área. 

Participa de atividades de pesquisa sobre geografia da saúde, estudando os 

aspectos da mobilidade para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), 

largura das estradas, fluxo, mapeamento de ambulâncias e de cidades. Vivenciou 

uma experiência na disciplina de Geografia e Ensino IV, na qual pôde conhecer a 

realidade do contexto escolar, identificando os problemas sociais que nela se 

encontram. Esta vivência influenciou na sua concepção de docência. 

- O Est. G03, 7º semestre, possui trinta e três anos. A docência não foi a sua 

primeira opção e ela foi surgindo por contingência de outros dois cursos não 

finalizados: geofísica e engenharia florestal, por se aproximar dessas áreas. 

Participou do PIBID Geografia e atualmente se envolve em um Projeto de Pesquisa 

que tem como foco de estudo o ensino da língua alemã em escolas municipais do 

seu município de origem. 

- O Est. G04, 8º semestre, possui vinte e um anos. A docência não foi a sua primeira 

opção, mas professores da educação infantil e a professor do EM que ministrava a 

disciplina da Geografia o influenciou escolher a docência e a área de geografia como 

formação. Experiências com a docência, anteriores ao ingresso na graduação, 

também foram definidoras desta escolha: aulas de dança tradicional gaúcha para 

grupos e a realização de oficinas com este mesmo propósito na escola que 

estudava. Atualmente participa de um projeto de pesquisa e trabalha como professor 

em um cursinho preparatório para o vestibular.  

- O Est. M01, 3º semestre, possui dezoito anos. A escolha pela docência surgiu pela 

afinidade com a disciplina de matemática durante o ensino médio e pela motivação 

em querer aprender e ensinar matemática de forma diferente do que teve no ensino 

básico. Não se envolveu ainda em nenhuma atividade de ensino, pesquisa ou 

extensão, mas tem a intenção de se envolver com pesquisa em educação.  

- O Est. M02, 5º semestre, possui dezenove anos. Já tinha o desejo de ser professor 

e tinha muita afinidade com a matemática na educação básica. Envolveu-se como 

bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) durante um ano e meio. 

Atualmente trabalha no Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), ministrando aulas 

virtuais para os alunos medalhistas ou convenção honrosa da OBMEP, alunos do 

sétimo e oitavo ano do ensino fundamental.  
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- O Est. M03, 7º semestre, possui vinte e três anos. Sempre quis ser professora, pois 

gosta do ambiente escolar e tinha afinidade com a matemática na educação básica. 

Participou do PIBID durante dois anos e de um projeto de pesquisa no período de 

um ano. Atualmente se envolve com um projeto de extensão sobre o Seminário 

Integrado Politécnico do Ensino Médio. 

- O Est. M04, 8º semestre, possui vinte e quatro anos. A docência não foi a sua 

primeira opção, mas escolheu a matemática pela afinidade com a matéria e acabou 

se identificando com o curso. Participou como bolsista do Programa de Educação 

Tutorial (PET) durante dois anos e atualmente participa de um projeto de pesquisa 

com bolsa Prolicen, desenvolvendo demonstrações matemáticas vistas no ensino 

médio com o foco na aprendizagem significativa, para realizar minicursos para 

alunos da graduação. 

- O Est. MN05, 8º semestre, está realizando o curso no período noturno. Possui vinte 

e três anos e a opção pela docência se deu pela afinidade com a matemática no 

ensino médio. Participa no PIBID Interdisciplinar da Educação Matemática e 

participa voluntariamente com um projeto de pesquisa que trabalha com 

demonstrações matemáticas nos livros didáticos.  

- O Est. MN06, 10º semestre, está realizando o curso no período noturno. Possui 

quarenta e quatro anos. Inicialmente ingressou em Engenharia Química e se 

encantou com os cálculos. Não pôde terminar o curso e, quando retornou à 

universidade, escolheu matemática pela afinidade com o conhecimento. Participou 

de um Projeto de pesquisa, Prolicen. Trabalhou com pré-cálculo transição ensino 

médio e ensino superior (aulas de reforço para os calouros). 

- O Est. Q01, 3º semestre, possui dezoito anos, fez o ensino fundamental em uma 

escola pública e o ensino médio em um instituto federal. A escolha pelo curso de 

licenciatura em química se deu pelas aulas de um professor de Química durante o 

ensino médio. Envolve-se com atividades de pesquisa, trabalhando como monitor 

em um laboratório na universidade, auxiliando os alunos em aulas práticas.  

- O Est. Q02, 5º semestre, possui vinte anos e passou a escolher a docência pela 

afinidade com a disciplina de química no ensino médio e por ajudar sempre os 

colegas. Envolve-se em projetos de pesquisa com o foco na química inorgânica e 

em projeto de extensão. Teve a experiência com a educação popular, dando aulas 

para jovens que irão fazer o ENEM e o vestibular.  
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- O Est. Q03, 7º semestre, possui vinte e dois anos, a escolha pela licenciatura em 

química surgiu pela afinidade com a matéria de química no ensino médio, ajudava 

os colegas em turno inverso, e também pela influência de uma tia que era 

professora de química. Envolveu-se em atividades de pesquisa, com foco no estudo 

do livro didático de ciências nas séries finais do ensino fundamental durante dois 

anos. Atualmente está se envolvendo somente com as disciplinas e os estágios.  

- O Est. Q04, 8º semestre, possui vinte anos. Sempre quis ser professor e escolheu 

a área da química pela afinidade com a matéria. Participou de atividades de 

pesquisa sobre compostos orgânicos, mas não se identificou na área dura. 

Atualmente se envolve com o PIBID de química.  

2.8 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO 

Utilizamos a entrevista narrativa semiestruturada com o objetivo de escutar as 

vozes dos estudantes das licenciaturas e dos formadores sobre suas trajetórias 

formativas, a fim de contribuir na compreensão da aprendizagem de se fazer 

professor e a sua implicação nos processos formativos.  

A entrevista narrativa em uma pesquisa qualitativa de abordagem 

sociocultural “deriva de práticas interpretativas de uma comunidade de falantes. 

Mesmo quando o que é lembrado é uma experiência pessoal, o seu sentido deriva 

do social” (FREITAS, 1998, p. 32). Assim, a entrevista não se restringe a uma troca 

de perguntas e respostas, mas de uma interação dialógica. É importante que o 

pesquisador proponha perguntas, evitando respostas como (sim/não), a não ser que 

esse tipo de resposta seja a intenção da pesquisa. 

De acordo com Bauer e Gaskell (2014, p. 73), o uso desse tipo de 

instrumento possibilita o processo dialógico entre o pesquisador e o pesquisado, por 

considerarem que:  

Toda a pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação, ou 
um empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio de troca. 
Não é apenas um processo de informação de mão única passando de um 
(o entrevistado) para o outro (o entrevistador). Ao contrário, ela é uma 
interação, uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades e 
percepções são exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto 
o(s) entrevistado(s) como o entrevistador, estão de maneiras diferentes 
envolvidos na produção do conhecimento.   
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Para a coleta das narrativas, utilizamos um roteiro de trabalho que se 

encontra no Apêndice H e Apêndice I, contendo questões de pesquisa para guiar a 

entrevista, passando por alguns tópicos principais a serem tratados. Neste roteiro, 

elencamos, para cada tópico guia, perguntas consideradas como ponto de partida 

para o desdobramento das demais que surgiram no decorrer da entrevista.  

Assim sendo, tivemos como referência, para o encaminhamento das 

entrevistas, a utilização de tópicos guia que nos possibilitaram produzir um 

referencial capaz de guiar as discussões, mantendo uma sequência lógica e 

coerente com a temática em questão (BAUER; GASKELL, 2014). Para que os 

sujeitos pudessem retomar suas trajetórias formativas, evidenciando o processo de 

aprendizagem docente, propomos os seguintes Tópicos Guia:  

 

Quadro 3 – Tópicos Guia 

FORMADORES ESTUDANTES 

Trajetória Formativa Trajetória Formativa 

Docência Docência 

Atividade Docente de Estudo Atividade Discente de Estudo 

Ideias sobre Formação Ideias sobre Formação 

Arquitetura Formativa Arquitetura Formativa 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 1 – Esquema representativo dos procedimentos de coleta de dados e análise 

 

Fonte: Elaborado com base nos estudos do GPFOPE. 

 

2.9 CONSTRUÇÃO DA ANÁLISE: A CATEGORIA E SEUS DESDOBRAMENTOS9 

O processo de categorização desta tese constituiu-se a partir das 

recorrências que emergiram das narrativas e, também, do campo teórico 

epistemológico que se baseia a pesquisa e os objetivos que direcionam o processo 

de análise.  

                                                           

9
 Esse estudo baseou-se na pesquisa conforme rodapé nº4 e a partir dela, construímos a dinâmica 

analítica da nossa investigação assentada em alguns elementos apresentados no relatório final 
dessa pesquisa maior (2015-2016), com o foco direcionado as licenciaturas da área de ciências 
biológicas, exatas e da terra da universidade pública do interior do RS. Ao olharmos para o nosso 
objeto de estudo e para os achados da pesquisa tomamos como categoria central a mesma 
categoria do projeto original, aprendizagem docente e ratificamos uma das dimensões que é a 
dimensão arquitetura formativa, amplificando a nossa análise em duas dimensões mais específicas 
que é trajetória formativa, reorganizada em um outra configuração e a concepção de docência, 
dimensão esta que não se apresenta no esquema analítico da investigação anterior. Os elementos 
categoriais que constituem as três dimensões articuladas a aprendizagem de ser professor nos 
permitiram olhar os processos formativos, não como uma segunda categoria, mas como um 
elemento que atravessa o aprender a docência dos formadores e dos estudantes nesse conjunto 
de licenciaturas.  

Realização das 
Entrevistas 

Semiestruturadas 
apartir dos tópicos 

guia 

Transcrições das 
Entrevistas e 

envio aos sujeitos 

 Recebimento e 
Analise das 

Transcrições:  

Produção da 
Categorização  
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Devido ao denso material obtido das entrevistas semiestruturadas com 

professores formadores e com estudantes dos cursos de licenciatura selecionados, 

realizamos, inicialmente, uma ampla leitura de cada entrevista, identificando os 

temas/assuntos principais presentes nas narrativas que contemplassem os tópicos 

guia. Tal processo nos possibilitou um mapeamento inicial das narrativas que serviu 

para a nossa segunda etapa de análise. 

Na segunda etapa de análise, o mapeamento das narrativas nos permitiu 

identificar um conjunto de recorrências, salientadas nos excertos narrativos, 

consolidando-se, assim, os elementos categoriais.  

Após essa etapa, retomamos os objetivos da pesquisa e, a partir dos 

elementos categoriais identificados, realizamos um reagrupamento, originando as 

dimensões categoriais. Desse conjunto de elementos categoriais e das dimensões 

da pesquisa, definimos a categoria central de análise e o elemento transversal que 

perpassa toda a pesquisa.  

Vale ressaltar que estes processos de construção dos elementos categoriais, 

da categoria central, das dimensões e do elemento transversal formaram-se a partir 

do conteúdo das narrativas expressas pelos sujeitos colaboradores da pesquisa, 

tomando como base os estudos preexistentes do GPFOPE sobre a formação de 

formadores e a formação inicial para a docência nas licenciaturas vinculados ao 

projeto guarda-chuva.  

A partir da coleta dos achados, foram elaborados quadros para cada 

professor e estudante, nos quais as narrativas foram organizadas de acordo com 

cada tópico-guia, de modo a construirmos um panorama geral das narrativas 

coletadas. O quadro demonstrativo encontra-se no Apêndice J.  

A partir dessa primeira seleção de narrativas, elaboramos outro quadro para 

cada tópico guia, juntando as narrativas de cada professor e de cada estudante, 

observando e marcando as recorrências em cada um dos excertos selecionados. O 

quadro demonstrativo da produção das recorrências encontra-se no Apêndice K. 

Após, reunimos as recorrências que se aproximavam em grupo, nos quais 

emergiram os elementos categoriais. Desse conjunto de elementos categoriais, 

realizamos um reagrupamento no intuito de estabelecer as dimensões da pesquisa, 

tomando por base os objetivos da mesma.  

Dessa forma, os elementos categoriais e as dimensões nos direcionaram à 

categoria central e ao elemento transversal que perpassa toda a pesquisa.  
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Assim, tendo como base essa dinâmica de análise, elencamos a seguinte 

categoria central: aprendizagem docente constituída por três dimensões 

categoriais10: trajetória formativa; concepção de docência e arquitetura formativa. 

Esta categoria e suas respectivas dimensões estão organizadas a partir do eixo 

articulador: processos formativos.  

A categoria aprendizagem docente tem sua sustentação nos estudos de 

Bolzan (2009a, 2012a, b, c) e Bolzan et al. (2016), os quais a explicitam como os 

modos de “construção e produção da docência [...] É um processo tecido a partir de 

movimentos oscilatórios cujo dinamismo de aprendizagem revela avanços e 

retrocessos na produção dos saberes e fazeres docentes” (BOLZAN, 2013, p. 10). 

Assim, compreendemos que se tornar professor é um processo contínuo e 

inacabado, marcado pelos modos de pensar e fazer a docência ao longo da 

trajetória de formação do sujeito. Consideramos os percursos formativos trilhados 

pelo professor demarcadores do processo de constituição da docência (BOLZAN 

et al., 2016). 

Nesse contexto, emerge a dimensão categorial Trajetória Formativa, que se 

desdobra em mobilização para a docência, vivências formativas e ações auto e 

interformativas. Caracteriza-se pelos modos como os sujeitos se constituem na 

docência, abarcando experiências, vivências e escolhas formativas estruturadas 

pela trajetória pessoal e pela trajetória profissional (BOLZAN; POWACZUK, 2015-

2017; BOLZAN et al., 2016). De acordo com Isaia (2006, p. 368), “É um processo 

complexo em que fases da vida e da profissão se entrecruzam, sendo único em 

muitos aspectos”. Ou seja, as marcas das trajetórias são definidoras da 

aprendizagem da docência.   

O elemento categorial mobilização para a docência evidencia o motivo pela 

escolha profissional, implica em reconhecer as motivações dos professores e dos 

acadêmicos na opção pela docência e pelo curso de formação inicial. Vivências 

formativas implicam nas marcas produzidas pelos sujeitos nos percursos formativos 

adotados para alcançar os objetivos de se constituir professor (BOLZAN et al., 

2016). As ações auto e interformativas vividas pelos formadores e estudantes são 

originadas pela ideia de inacabamento e potencializam a aprendizagem docente, 

tornando possível a continuidade da formação e a reflexão dos saberes e fazeres da 
                                                           

10
 O conjunto de informações teórica desse tópico, estão assentados nos estudos de Bolzan e 
Powaczuk, (2015-2017) e são aprofundados no relatório de pesquisa Bolzan et al. (2016). 
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docência. De acordo com Bolzan e Powaczuk (2015-2017); Bolzan et al. (2016); 

Marcelo Garcia (1999), as ações autorformativas se caracterizam pelas escolhas 

que o sujeito faz, a partir de seus interesses e necessidades ao se envolver em 

diferentes atividades que contribuirão para o seu crescimento pessoal e profissional. 

No que concerne às ações interformativas, caracterizam-se pelo envolvimento dos 

sujeitos em atividades interpessoais, mobilizados pelo trabalho conjunto e/ou grupal, 

centrados em interesses e necessidades comuns.  

Logo, ao olharmos para a trajetória formativa dos sujeitos que se preparam 

para serem docentes, no caso os estudantes e os professores formadores, é 

possível compreendermos que a formação é um processo contínuo que abarca a 

opção pela profissão, passando pela formação inicial e pelos espaços institucionais 

em que a docência se desenvolve. Abrange uma dimensão pessoal e profissional, 

tendo em vista que os percursos profissionais são subjetivos e localizados em um 

tempo/espaço profissional, caracterizando percursos singulares de ser e fazer-se 

docente. Assim, é fundamental compreender os elementos mobilizadores das 

escolhas docentes, as quais estão respaldadas no modo como os eventos 

formativos são significados pelos docentes - em formação e ou serviço - ao longo de 

sua trajetória formativa (BOLZAN et al., 2016).  

A segunda dimensão, Concepção de docência, expressa a compreensão dos 

professores formadores e dos estudantes sobre a docência. Nessa dimensão, 

evidenciamos os elementos categoriais: especificidade da docência (caracterização); 

desafios e exigências da docência; falta de preparação para estar na universidade; 

qualidade do ensino na perspectiva dos docentes. Constituiu-se pelos elementos 

categoriais presentes nas narrativas dos professores formadores e estudantes, 

expressando o que consideram como especificidade da docência. Abrange as 

percepções sobre os desafios e as exigências de ser professor, seja no contexto da 

educação básica, como na universidade e na própria profissão docente, bem como 

se identificou uma tomada de consciência do formador sobre a falta de preparação 

dos estudantes, após o ingresso no ensino superior, ou seja, quem são os 

estudantes que chegam ao ensino superior, enfocando a qualidade do ensino frente 

às condições da docência que a instituição promove (BOLZAN et al., 2016). 

A terceira dimensão categorial, intitulada arquitetura formativa, expressa as 

concepções dos acadêmicos e dos formadores sobre o contexto formativo que estão 

vinculados, o perfil de formação e o envolvimento com ensino, pesquisa ou 
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extensão. Os elementos categoriais que constituem essa dimensão são: currículo 

em ação; perfil de formação; organização do trabalho pedagógico; relação conteúdo 

e forma; fragilidades da formação pedagógica do formador; acompanhamento da 

dinâmica pedagógica do curso - solidão pedagógica e a tríade Ensino, pesquisa e 

extensão (BOLZAN et al., 2016). 

A arquitetura formativa caracteriza-se pelos modos organizacionais pensados 

e ofertados na/para a formação, expressando o delineamento de determinado perfil 

profissional. De acordo com Bolzan e Powaczuk (2015-2017), o conceito de 

arquitetura formativa toma o ser humano como centro, considerando que tudo que 

se faz presente adquire significado, sentido e valor por constituir-se em um mundo 

humano. Nesta direção, a arquitetura formativa revela as dimensões institucionais e 

pedagógicas, balizadas pelas articulações produzidas via tríade ensino, pesquisa e 

extensão (BOLZAN et al., 2016). 

O elemento transversal das dimensões categoriais são os processos 

formativos, os quais expressam a dinâmica da aprendizagem docente relacionada 

aos modos como os professores e os estudantes produzem seus enfrentamentos 

diante dos diferentes eventos que compõe às trajetórias formativas (BOLZAN et al., 

2016). Desse modo, a aprendizagem docente é potencializada, à medida que as 

atividades docente e discente de estudo são acionadas, revelando a assunção dos 

processos formativos que tecem o fazer-se professor.  
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Figura 2 – Esquema representativo da análise de dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, apresentamos o quadro que nos auxilia a visualizar a categoria, as dimensões, os elementos categoriais e o eixo 

transversal.  
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Quadro 4 – Recorrências – professores formadores e estudantes 

CATEGORIA DIMENSÃO ELEMENTOS CATEGORIAIS EIXO TRANSVERSAL 

APRENDIZAGEM DOCENTE  
 

Caracteriza-se pelos modos de 
“construção e produção da 
docência [...] É um processo 
tecido a partir de movimentos 
oscilatórios cujo dinamismo de 
aprendizagem revela avanços 
e retrocessos na produção dos 
saberes e fazeres docentes” 
(BOLZAN, 2013, p. 10). 

 
TRAJETÓRIA FORMATIVA 

Essa dimensão expressa os modos 
como os sujeitos se constituem na 
docência, abarcando suas 
experiências, vivências e escolhas 
formativas, estruturadas pela trajetória 
pessoal e pela trajetória profissional 
(BOLZAN et al., 2016) 

- Mobilização para a docência. 
- Vivências formativas.  
- Ações autoformativas e interformativas. 

PROCESSOS 
FORMATIVOS 

 
CONCEPÇÃO DE DOCÊNCIA 

Essa dimensão expressa a 
compreensão dos professores 
formadores e dos estudantes sobre a 
docência. 

 
- Especificidade da docência.  
- Desafios e exigências de ser professor. 
- Falta de preparação para estar na 
universidade. 
- Qualidade do ensino na perspectiva dos 
docentes. 

 
ARQUITETURA FORMATIVA 

Essa dimensão caracteriza-se por um 
conjunto de elementos que perfazem 
um todo; a estrutura, a natureza, a 
dinâmica organizacional e pedagógica 
pensada e ofertada na/para formação, 
expressa pelo desenho professoral que 
se pretende alcançar em consonância 
com a performance a ser empreendida 
ao longo desse processo, inicial, 
continuado ou permanente (BOLZAN; 
POWACZUK, 2015-2017, p. 17). 

- Currículo em ação. 
- Perfil de Formação. 
- Trabalho Pedagógico. 
- Relação conteúdo e forma. 
- Fragilidades da formação pedagógica do 
formador. 
- Acompanhamento da dinâmica pedagógica do 
curso (Solidão Pedagógica). 
- Tríade Ensino, pesquisa e extensão. 

Fonte: Partimos dos estudos de Bolzan (2013, 2014, 2015); Bolzan e Powaczuk (2015-2017); Bolzan et al. (2016). 
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2.10 CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER ÉTICO 

O presente estudo buscou basear-se nas considerações éticas apresentadas 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma Instituição de Ensino Superior Pública do 

interior do Rio Grande do Sul. Dentre as orientações estabelecidas pelo Comitê, 

destacamos: a autorização institucional; a redação e a assinatura do termo de 

confidencialidade (TC) e do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que 

foi apresentado aos participantes no ato da realização das entrevistas; a adequação 

do projeto aos moldes estabelecidos pelo Comitê; a emissão da folha de rosto pela 

Plataforma Brasil e o registro da pesquisa no gabinete de projetos do Centro de 

Educação. 

A partir dessas orientações, o projeto de pesquisa elaborado foi encaminhado 

para apreciação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. 

Destacamos que a coleta de dados desta pesquisa, somente ocorreu após a 

aprovação feita pelo Comitê, conforme o Parecer Consubstanciado do CEP em 

Anexo A. 

Primeiramente, foi realizado um contato com o representante da Instituição 

em que foi desenvolvida a pesquisa, apresentando a ele o objetivo da pesquisa, a 

fim de obtermos a autorização institucional. Após este contato, cada participante foi 

contatado individualmente e informado acerca das condições para participar da 

mesma, explicitadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A opção pela 

participação era voluntária, de maneira que cada sujeito pudesse se posicionar de 

acordo com suas intenções e disponibilidades. Com o aceite em participar da 

pesquisa, agendamos as datas e horários, conforme disponibilidade dos sujeitos 

participantes, a fim de realizarmos as entrevistas. 

As narrativas decorrentes das entrevistas com estes sujeitos foram utilizadas 

única e exclusivamente para esta pesquisa, sendo acessadas somente pela 

pesquisadora responsável e pela autora e estando sob responsabilidade das 

mesmas para responderem por eventual extravio ou vazamento de informações 

confidenciais. O anonimato dos indivíduos envolvidos está preservado, em qualquer 

circunstância, o que envolve todas as atividades ou materiais escritos que se 

originarem desta investigação. 

Os participantes puderam, a qualquer momento, se assim o desejassem, 

deixar de participar da pesquisa, sem que disso lhes trouxesse algum prejuízo. Não 
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houve dano moral aos participantes e, também, não acarretou custos ou despesas 

aos mesmos. A pesquisa traz como benefício aos sujeitos o fato de que terão 

acesso a todo o material gravado e transcrito, possibilitando que retomem e reflitam 

acerca de suas trajetórias docentes e pensem sobre o seus modos de ser e se fazer 

professor. 

Esta pesquisa somente seria caracterizada como „suspensa‟, e 

consequentemente encerrada, na ocorrência de danos graves à saúde da 

pesquisadora ou dos autores, invalidez ou morte dos mesmos. Ao mesmo tempo, os 

sujeitos foram esclarecidos de que pretendemos divulgar os resultados, 

compreendidos neste estudo, em veículos e eventos da área da Educação. 

Os dados coletados, através das entrevistas, foram transcritos e gravados em 

CD ou DVD e serão guardados por cinco anos a contar da publicação dos resultados 

e, após este período, serão inutilizados, através da incineração. 
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3 DISCUSSÕES DOS ACHADOS: DINÂMICA FORMATIVA EM ANDAMENTO 

NOS CURSOS DE LICENCIATURA INVESTIGADOS 

Ao problematizarmos como os estudantes e os professores formadores dos 

cursos de licenciatura da área de ciências biológicas, exatas e da terra, de uma 

instituição de ensino superior pública, se constituem professores, foi necessário 

compreender os processos formativos que permeiam este aprender. Para tanto, 

buscamos, nas narrativas dos docentes e dos estudantes, conhecer a trajetória de 

formação de cada um, o que os levou a escolha pela profissão e como isso foi se 

desenhando ao longo da sua trajetória formativa.  

Sendo assim, buscamos discutir a aprendizagem docente não como um 

aprender generalizado de ser professor, mas como um processo que acompanha 

toda a trajetória formativa do sujeito (ISAIA, 2006; ISAIA; BOLZAN, 2009a). 

Acreditamos ser oportuno e necessário reconhecer o que pensam e quais 

concepções sobre a docência que cada sujeito construiu ao longo das suas 

experiências e vivências formativas, a partir dos processos formativos escolhidos por 

eles e constitutivos dos modos de pensar e fazer a docência.  

Sendo aqui os processos formativos que ocorrem nas licenciaturas da área de 

ciências biológicas exatas e da terra na construção da docência de professores 

formadores e dos estudantes, como objeto de análise, propomos que este estudo 

parte do contexto e da realidade sociocultural destes sujeitos. Desse modo, a partir 

dos estudos de Bolzan (2013, 2014, 2015a, b); Bolzan e Powaczuk (2015-2017); 

Bolzan et al. (2016) e dos achados de nossa pesquisa, emergem como categorias 

de análise: aprendizagem docente que se desdobra nas dimensões: trajetória 

formativa, concepção de docência e arquitetura formativa, apresentando como eixo 

transversal de análise os processos formativos.  

Salientamos que, nesta investigação, as dimensões e os elementos 

categoriais se entrelaçam como fios que conduzem os processos formativos, 

tecendo a espiral de aprendizagem docente. Se algum destes elementos se mostrar 

frágil, a dinâmica formativa da aprendizagem de ser professor pode ser atingida 

(BOLZAN et al., 2016). 

Assim sendo, daremos agora atenção especial às dimensões ao refletirmos 

sobre os elementos categoriais que se apresentam em cada uma delas.  
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3.1 DIMENSÃO: TRAJETÓRIA FORMATIVA E A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA 

Ao reconhecer os modos como os sujeitos que se preparam para serem 

docentes, neste caso os acadêmicos, e os professores formadores se constituem na 

docência, investigamos as experiências, as escolhas, os enfrentamentos e as novas 

reorganizações que balizam a trajetória pessoal e profissional de cada um.  

A trajetória é desenhada por eventos que aconteceram e que fazem parte da 

história desses profissionais, podendo trazer sentido e delinear o modo de pensar o 

fazer docente ao longo da vida. Neste processo de compreensão das trajetórias de 

formação, salientamos os estudos de Ortega y Gasset (1970), que apresentam o 

conceito de trajetória como porções de tempo em que a vida é representada 

temporalmente, ocorrendo em fases, etapas que não só se realizam, mas se 

enlaçam e convivem em uma mesma duração histórica. Logo, as histórias de vida 

pessoal e profissional se entrelaçam, atravessadas por espaços, tempos, lugares 

variados, conjunto de anos vivenciados por grupo de pessoas que compartilham 

valores, crenças, convicções, estilos de vida, alguns pertencem a uma mesma 

geração, outros a diferentes gerações, com idades diversificadas, mas com 

possibilidades de pensar e olhar sobre a docência de forma dialogada, 

complementando a profissão de ser professor.   

De acordo com Isaia e Bolzan (2009, p. 122), 

[...] na dimensão pessoal, a marca está na construção da subjetividade 
decorrente do modo como os professores e o mundo se interpenetram, 
influenciando-se mutuamente. Já na dimensão profissional o característico 
está no modo dos professores transitarem em um ou vários espaços 
institucionais e irem pouco a pouco se inteirando do saber fazer, próprio da 
profissão. 

Nessa dinâmica, a trajetória pessoal envolve a perspectiva subjetiva do 

professor, determinando o modo como ele se desenvolve como pessoa e percebe a 

si mesmo, dando sentido e valor às situações que vivencia e as relações 

intersubjetivas que estabelece com o outro, como os alunos, os pares e a 

comunidade acadêmica. Essa trajetória é carregada por diferentes elementos, 

alguns de ordem pessoal, que podem evidenciar perdas, conflitos, ganhos, 

possibilitando mudanças e transformações no desenvolvimento do professor como 

pessoa e profissional; outros de forma profissional que ocorrem em termos objetivos 

representando as marcas da profissão, o ciclo de vida profissional e como o 
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professor foi transitando em um ou vários espaços institucionais, configurando a 

identidade profissional docente.  

Nóvoa (1992) contribui com essa perspectiva ao pensar no ser professor sob 

a dimensão do desenvolvimento pessoal e a dimensão do desenvolvimento 

profissional, ou seja, as características pessoais e o percurso de vida profissional 

produzem os modos como cada um se sente e se diz professor.  

Desse modo, as trajetórias pessoal e profissional envolvem um conjunto de 

anos vivenciados por um grupo de pessoas que compartilham valores, crenças e 

estilos de vida, denominadas por Ortega y Gasset (1970) de geração. Assim, no 

transcorrer da vida, passamos por diversas gerações que fazem parte da nossa 

trajetória. Em nosso estudo, utilizamos o conceito de geração pedagógica cunhado 

por Isaia (2006, p. 368). Segundo a autora, esse conceito caracteriza-se como um 

“conjunto de professores que se situam em uma mesma dimensão temporal e 

compartilham entre si, valores, crenças, convicções e estilos próprios de entender e 

viver à docência”. Ela ainda complementa que o contexto universitário compreende 

uma pluralidade de gerações pedagógicas que não somente incidem, mas se 

tramam em um mesmo percurso histórico, constituindo a trajetória formativa dos 

professores e a instituição em que trabalham. 

Nesse sentido, as trajetórias formativas incidem na constituição do ser 

professor, pois estão marcadas por diferentes gerações pedagógicas, escolhas 

profissionais, marcadas pelos impactos das práticas pedagógicas vivenciadas no 

decorrer do curso de formação, e vivências e experiências que continuam no 

decorrer do próprio exercício profissional docente. Sendo assim, ao olharmos para a 

trajetória formativa de sujeitos que se preparam para serem docentes, como aqueles 

que já estão engajados na profissão, compreendendo que é um movimento 

contínuo, que vai desde a fase da opção pela profissão, passando pela formação 

inicial e pelos espaços institucionais nos quais a docência se desenvolve, temos a 

possibilidade de compreender como esses sujeitos se apropriam dos modos de ser 

e de se fazer professor.   

Por essa razão, desejamos salientar que conhecer a trajetória formativa dos 

estudantes e dos formadores dos cursos de licenciatura da área de Ciências 

biológicas, exatas e da terra consiste em um dos objetivos desta tese.  

Dessa forma, identificamos nas narrativas desses sujeitos elementos que 

pudessem evidenciar os trajetos adotados na escolha profissional, ou seja, os 
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modos como interpretam os acontecimentos vividos ao longo da sua trajetória de 

formação; isso nos possibilitou caminhar na direção do reconhecimento da sua 

constituição como pessoa e como professor. Um desses elementos é a mobilização 

para a docência, que consiste nas experiências vivenciadas ao longo da vida, que 

envolvem a docência, sejam elas como aluno ou como professores, em especial 

como percurso de formação para a escolha da carreira.  

Os professores formadores, ao manifestarem seus direcionamentos à 

docência, revelaram esta escolha permeada por experiências carregadas de 

sentimentos e de significados na sua trajetória. A experiência escolar, a inserção à 

docência em nível de magistério e a referência familiar influenciaram na opção pela 

docência e pela própria escolha da área de formação e atuação, como destacam as 

narrativas que seguem:  

Eu sempre gostei da parte de exatas, eu estava entre a matemática e a física e 
hoje em dia eu posso dizer, olhando para trás, talvez, não sei se eu tivesse essa 
consciência naquele momento, mas a matemática, ela é muito abstrata e a física 
é o momento em que a gente consegue enxergar os fenômenos físicos e olhar o 
sentido que a linguagem matemática tem na aplicação, na explicação desses 
fenômenos físicos. Então foi por aí que me fez escolher, e à docência eu sempre 
gostei de ajudar os meus colegas na área de exatas, eu tive bons exemplos de 
professores e minha mãe era professora das séries iniciais no Uruguai 
(Prof. FF02)11. 

Eu acho que começa, sem sombra de dúvida, com os valores morais que me 
foram transmitidos na família. A minha mãe era professora e eu sempre tive 
muito respeito pela profissão, começa ali. Depois eu tive a sorte, no curso de 
licenciatura em Matemática, de ter professores maravilhosos, didáticos; eram 
poucos, mas eram aqueles que me ajudaram a gostar ainda mais da 
Matemática. Antes disso, no Ensino Médio eu tive uma professora chamada R. 
R., eu estudava no Coronel Pilar, imagina eu saí em 1982. Eu adorava 
Matemática por causa dela (Prof. FM04). 

Eu sempre quis ser professora e já fiz o curso normal como uma forma de me 
aproximar mais, pra ver se era isso mesmo que eu queria. Então, escolhi a 
geografia, porque era a área que eu tenho mais afinidade e pela docência 
(Prof. FG02).  

A mola mestra para eu ser professor começou quando eu estava no 1º ano do 2º 
grau, eu estava muito mal em química e eu achei que eu iria rodar, comprei uma 
coleção de livros do Ricardo Feltri e comecei a ler aquilo e me apaixonei pelo 
assunto e aí passei naquele ano, e no ano seguinte eu já estava passado por 
média porque eu gostei demais da coleção. [...] houve vários professores ao 
longo da minha formação que me estimularam muito, por suas personalidades, 
pela forma como lecionavam e eu sempre fui muito observador disso, e acho que 

                                                           

11
 A sigla Prof. FF02 significa “Professor Formador do curso de Física 02” e, assim sucessivamente. 
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isso faz parte da minha bagagem, da forma como eu sou professor, essas 
coisas, às vezes, são difíceis da gente equacionar, separar, mas eu sou o 
conjunto de algumas coisas (Prof. FQ04). 

Ao olharmos para as histórias vividas dos professores formadores, podemos 

passar a entender os referenciais mais significativos que têm e que implicam na 

construção das maneiras de ser e estar na docência. Nos excertos, observamos 

que, embora os professores tivessem buscado caminhos formativos diferentes, a 

docência aparece como um elemento a ser despertado e assumido por eles. 

Em destaque, na narrativa do Prof. FQ04, podemos perceber que a escolha 

pela docência passou a existir somente com a aceitação e compreensão das 

necessidades formativas durante a sua escolarização, situação esta, que se reflete 

ao longo da sua trajetória de formação e na sua própria atuação docente.  

Nesse sentido, direcionamos nosso olhar aos modos como o sujeito mobiliza 

seu potencial para o aprender, tendo em vista os motivos e as necessidades que as 

experiências pessoais vão colocando diante de si. O Prof. FQ04 destaca o estudo 

como propulsor da sua aprendizagem. 

Nessa direção, Davídov e Markova (1987), Davídov (1988) apresentam a 

ideia de atividade de estudo, cujos elementos são as necessidades, os motivos, os 

objetivos, as ações e as operações. De acordo com os autores, a atividade de 

estudo “envolve na assimilação ativa, por parte do aluno, do acervo de 

conhecimentos propriamente produzidos, voltados para o domínio e a área de 

atuação para a qual está se formando” (2006, p. 431).  

Desse modo, compreendemos que a atividade de estudo tem implicações no 

plano cognitivo do aluno, envolvendo ações e operações que caminham no sentido 

da construção do conhecimento, diante da necessidade da qual busca atender. 

Envolve também a atividade conjunta de alunos com os professores e os demais 

colegas. 

Dessa forma, para alcançar o objetivo desejado, o Prof. FQ04 mobilizou-se 

para a produção da atividade de estudo, disponibilizando-se a aprender, conhecer e 

pensar, gerando, assim, a necessidade de gerenciar a sua aprendizagem e a sua 

investigação, desenvolvendo uma autonomia formativa.   

Além da construção da autonomia, a partir do estudo em sua escolarização, é 

imprescindível chamarmos atenção também à narrativa do Prof. FQ04, quando da 

importância a seus antigos professores durante a sua formação. O docente 
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evidencia que a personalidade, os comportamentos e a forma como seus 

professores lecionavam, interfere hoje nos seus modos de ser professor.  

Ainda com relação às/aos escolhas/percursos pela docência, nos fragmentos 

do Prof. FG02, Prof. FF02 e o Prof. FM04, notamos a satisfação com a profissão, 

em especial, porque a docência foi uma coisa desejada e não ocorreu por acaso. As 

experiências com a docência iniciaram por interesse e motivação intrínseca.  

Suscitar a reflexão e o exercício de rememorar as experiências fez com que 

os professores resgatassem situações e acontecimentos mais próximos a sua vida 

pessoal e a realidade educativa escolar que vivenciaram. Tais fatos puderam 

contribuir ou não para a sua realização pessoal e profissional. De acordo com Isaia e 

Bolzan (2009, p. 124), “O sujeito de que falamos não pode ser visto como a soma de 

fragmentos, mas como um núcleo articulado no qual os processos essenciais do 

humano estão presentes”. Portanto, dar voz aos docentes nos permite pensar nas 

suas subjetividades, como eles percebem e interpretam os percursos que adotaram, 

em como experimentam o mundo da docência, centrados nas recordações e nas 

referências representadas por sentimentos, valores e percepções.  

Nessa direção, podemos levar em consideração a ideia de Abraham (1986, 

1987), quando discute a intrínseca relação entre o professor e a pessoa que ele é, 

ou seja, enfatiza a inter-relação entre os aspectos pessoais e os profissionais. Para 

a autora, o professor é uma pessoa, que apresenta desejos, necessidades, tensões, 

conflitos, ansiedades e cujo lado pessoal implica no seu exercício profissional 

docente e nas escolhas do caminho em que se encontra, bem como no modo como 

enfrenta e percebe essas questões.  

A mesma autora ainda enfatiza que as marcas da vida e da profissão 

remetem à ideia do labirinto, que representa um tortuoso caminho a ser percorrido 

pelos professores para buscar a construção de um eu autêntico, tornando-se capaz 

de enfrentar as demandas da vida e da profissão, como indivíduo e como grupo.  

Nesse sentido, a metáfora do labirinto, proposta por Abraham (2000), 

representa as marcas da vida e da profissão docente expressas nas diversas 

maneiras de ser professor; ele põe em movimento o eu autêntico, capaz de enfrentar 

desafios, certezas e incertezas, e busca solucionar situações conflitantes e 

alienantes que encontra no decorrer da sua trajetória. Portanto, é um movimento de 

busca responsável pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional.  
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De acordo com Isaia (2009, p. 101), a experiência labiríntica é vivida por 

poucos professores ao longo de seus percursos e para que ocorra é necessário que 

os docentes se sintam 

[...] seguros como indivíduos e como grupo, para poder encontrar, no centro 
do labirinto, o eu verdadeiro, que é o responsável por suas motivações 
como docentes, por suas coerências estruturais, que envolvem 
diferenciação, permanência e unicidade [...]. Desse modo, conscientes das 
tensões pessoais e grupais, eles permanecem abertos à inovação e ao 
desafio e compartilham descobertas e possibilidades de crescimento e 
desenvolvimento pessoal e profissional junto ao grupo que compartilham as 
labutas educacionais. 

Diante disso, podemos presumir que o professor constrói sua trajetória 

formativa como indivíduo, consigo e, ao mesmo tempo, com o coletivo/grupo, pois é 

influenciado pelas relações sociais, históricas e culturais do meio em que vive. Essa 

interlocução entre o eu individual e o eu coletivo remete-nos a pensar que as 

transformações que o professor passa, ao longo da sua carreira docente, estão 

ligadas às vivências que envolvem a dimensão pessoal; a maneira que cada um 

exerce a sua docência vai depender do que ele é como pessoa, e esse modo vai 

refletir no jeito de ser professor.  

Abraham (1987) refere-se ao professor com um perfil subjetivo constituído por 

um eu profissional individual, formado pelo eu real, eu ideal e eu idealizado. O eu 

real é retratado pela capacidade que cada um tem de perceber a si mesmo, de 

forma autêntica. O eu ideal, corresponde àquilo que o professor gostaria de ser, 

seguindo seus próprios valores, seus ideais e os do grupo, e o eu idealizado, 

quando ameaçado ou reforçado pelas exigências sociais e profissionais, pode 

debilitar o eu real, não dando condições para recriar a experiência objetiva da 

docência (ISAIA, 2009). 

As atividades gerativas próprias da docência contribuem para o sentimento de 

realização pessoal e profissional, entretanto, se o adulto não souber construir uma 

carreira profissional gratificante, poderá se deparar com sentimentos de frustrações, 

isolando-se perante as mudanças e os desafios com que se depara e, 

consequentemente, alienando-se do próprio sentido da vida. Assim, poderá “sofrer 

com maior intensidade a tensão entre o eu real e o eu ideal” (ISAIA, 2009, p. 104). 

Para tanto, o sentido da vida, as atividades que o professor desenvolve no 

seu cotidiano, os sentimentos que expressam experiências de forma positiva, 

configurando em uma ambiência transformadora, refletem na sua autorrealização e, 

consequentemente, no seu desenvolvimento profissional. O conceito de ambiência 
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docente se faz pertinente para a compreendermos de como se constituem as 

trajetórias formativas dos formadores e dos estudantes.  

Maciel (2012, p. 221) caracteriza-a como uma “unidade dialética que traduz o 

impacto das condições objetivas, subjetivas e intersubjetivas, em que se exerce a 

docência sobre a atuação e o desenvolvimento profissional docente”. Assim, o 

desenvolvimento profissional, segundo a autora, precisa ser compreendido como o 

“desenvolvimento das múltiplas possibilidades do ser humano, instauradas a partir 

de uma ambiência (interior e exterior) e de permanentes avanços do sujeito que se 

autorrealiza ao longo da vida”.  

Contudo, mesmo os professores considerados gerativos e mais motivados 

podem superar situações de mal-estar docente, muitas vezes causada pela falta de 

uma ambiência externa que lhes permita a busca de realização própria. A 

denominação “professor gerativo” se refere àqueles professores que têm o 

compromisso com a aprendizagem de seus alunos e se sentem comprometidos em 

realizar suas atividades da melhor forma (ISAIA, 2006).  

O que se percebe, nos escritos de Maciel (2009), é que o trabalho do 

professor universitário é afetado por uma série de elementos relacionados ao 

trabalho docente, que exigem grande esforço e competência profissional para 

buscar o êxito e a realização pessoal e que, de certo modo, afetam o seu estado 

emocional. Isso reforça a necessidade de uma ambiência favorável no contexto da 

docência na educação superior, para captar os movimentos transformativos da 

autorrealização do professor como pessoa e profissional.  

Podemos afirmar que o desenvolvimento profissional docente caracteriza-se, 

nesse percurso, não como um momento planejado intencionalmente ou de forma 

linear, mas como um processo dinâmico, contínuo que envolve a participação e a 

transformação desses sujeitos. Marcelo Garcia (1999) caracteriza o desenvolvimento 

profissional docente como um processo que acontece de forma individual ou coletiva 

e integra diferentes oportunidades e experiências, que possam vir a contribuir para 

promover o crescimento e o desenvolvimento do docente. Portanto, para o autor, se 

desenvolver profissionalmente, implica estar exercendo a sua profissão, ou seja, 

estar trabalhando no campo de atuação, assim o sujeito/professor está se 

desenvolvendo e este processo ocorre a longo prazo.   

Nesse sentido, as experiências, as necessidades e os interesses pessoais e 

profissionais do professor formador dos cursos investigados demarcaram-se como 

atividades gerativas que mobilizaram os percursos e os investimentos formativos 
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adotados em sua trajetória formativa para o ingresso na carreira do ensino superior, 

refletindo na sua autorrealização. Em algumas narrativas, evidenciamos que os 

docentes foram se definindo profissionalmente, investindo na carreira universitária, 

realizando cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, bem como em outras 

experiências como a de professor universitário na categoria de substituto. As 

narrativas que seguem expressam esse ideário: 

Eu gostava muito de trabalhos de campo na natureza, porque o biólogo tem 
duas subdivisões, tem aqueles que gostam de trabalhar em laboratório e tem 
aqueles que gostam de trabalhar em campo, eu me direcionei pra área de 
campo, que eu digo fora da sala, na natureza, mas claro que, ao longo da minha 
trajetória, eu acabei fazendo os dois tipos de trabalho. Enfim, resolvi fazer uma 
pós-graduação em uma universidade que não fosse a UFRGS pra ampliar mais 
meu conhecimento, diversificar, e fiz seleção e fui aprovada no curso de ecologia 
da UNICAMP, que era um curso que estava mais ou menos começando, e por lá 
fiquei uns 10 anos, primeiro fazendo o mestrado e depois o doutorado e com 
certeza foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque realmente abriu meu 
leque de conhecimentos, de opções (Prof. FCB01).  

Eu trabalhei como professora voluntária na escola Duque de Caxias e não 
conseguia emprego, passava nos concursos, mas não me chamavam, e aí, fui 
investir na pós-graduação, fiz o curso de especialização e fui me preparando 
para a USP. Comecei na Unesp de Rio Claro no curso de geociências, mas não 
tinha bolsa e não era bem o que eu queria. Saí de Rio Claro e fiz a seleção de 
mestrado na USP e passei, trabalhei com geografia urbana na cidade de Santa 
Maria toda a questão da luz do sol, como a cidade está ocupada em termos de 
tipos de uso, e fiquei quatro anos fazendo o mestrado com bolsa de estudo. No 
último ano, ainda trabalhei como professora substituta que me deu uma cancha 
maior para trabalhar com a docência e sempre o que me identificou foi a 
docência. Eu queria ser professora e universitária e, diante da própria formação 
na pós-graduação, estava trilhando meu caminho para trabalhar em uma 
universidade (Prof. FG04).  

A graduação eu fiz toda aqui, no meio do curso de Química Industrial eu entrei 
no curso de Química licenciatura, depois me formei em Química Industrial e 
passei direto para o Metrado, aí fui para o Doutorado no exterior, passei quatro 
anos na Alemanha, voltei para fazer um Pós-Doutorado, aí fiz um Pós-Doutorado 
aqui, depois voltei para fazer um Pós-Doutorado na Alemanha de novo e voltei 
para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e aí abriram concursos aqui, 
primeiramente eu passei na UNIPAMPA, em Bagé, e depois passei em uma IES 
na cidade de Santa Maria, desde 2008 estou nesta instituição (Prof. FQ03). 

Em razão da inserção na carreira do magistério superior prever a necessidade 

da titulação de mestre ou doutor para o ingresso na universidade, nossos 

colaboradores Prof. FCB01, Prof. FG04 e Prof. FQ03 apresentam uma trajetória de 

formação construída, prioritariamente, sob o conhecimento específico da sua área 

de atuação. 
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Uma possível explicação para tal situação pode estar relacionada às 

exigências presentes nos editais de concurso público para o ingresso de professores 

nas instituições públicas de ensino superior. Estas valorizam, na maioria das vezes, 

a produção científica dos candidatos e o conhecimento relativo ao campo do saber 

ao qual concorrem em detrimento do campo pedagógico. A própria formação, nos 

programas de pós-graduação, está alicerçada na produção científica, favorecendo 

que o estudante desenvolva sua pesquisa e construa seu currículo em detrimento de 

qualquer estudo que auxilie na formação didática e pedagógica. Mesmo as 

experiências em atividades de docência orientada, como possibilidade de lócus de 

formação para aprendizagem de ser professor em diferentes espaços e tempos do 

ensino universitário, não são obrigatórias, a não ser para os alunos bolsistas.  

Ainda que de maneira incipiente, os nossos achados indicam a ausência de 

uma formação pedagógica e didática durante a trajetória formativa dos formadores, 

que atribuem importância e sentido aos estudos sobre a sua área específica, como é 

o caso do Prof. FCB01. 

Fatores como melhores condições de trabalho e salariais, além da autonomia 

no trabalho de pesquisa e estudo, demarcaram a mobilização para o ingresso na 

carreira docente superior. As narrativas que seguem explicitam quando a docência 

no ensino superior passou a ser uma escolha, tendo em vista que, durante a 

graduação, para alguns, essa possibilidade não era desejada e, para outros, era um 

projeto de vida. 

Eu gosto muito da educação básica, mas as condições de trabalho e as 
financeiras fazem com que, hoje, eu esteja nesse outro espaço. Se eu tivesse 
opção de escolha, ganhando a mesma coisa, eu acho que eu gostaria de estar 
lá, por que era um prazer muito grande, foi uma experiência valiosa e muito 
gratificante trabalhar com aqueles estudantes em ambas as realidades, tanto no 
ensino médio como na educação de jovens e adultos, mas tem as condições de 
trabalho (Prof. FF01). 

Incialmente eu não pensava em ser professora, eu tinha aquela ideia de ser uma 
pesquisadora, de ser uma cientista, mas eu acho que foi durante o doutorado, a 
pós-graduação, eu não me lembro se foi no final da graduação ou durante a pós-
graduação que eu me dei conta que, para seguir como uma profissional, os dois 
tipos de atividade eram importantes e complementares, o trabalho da pesquisa 
se enriqueceria ou não teria sentido se não fosse transmitido para alunos, que 
era em sala de aula, através de orientação, e a mesma coisa a atividade didática 
era muito enriquecida, complementada por esse trabalho de pesquisa, pesquisa 
acadêmica, digamos assim (Prof. FCB01). 

Em um primeiro momento, quando eu fiz o concurso, era uma questão muito 
mais pragmática de estabilidade e de condição salarial, porque como docente 
fora da universidade, como todo docente, a gente tem uma remuneração muito 
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baixa, uma qualidade de trabalho ruim. Então, essa possiblidade de vir trabalhar 
em um lugar que me permitisse um pouco mais de tranquilidade, para estudar 
inclusive, que é algo que eu sempre gostei, que eu não precisasse preencher 
carga horária da manhã à noite para poder sobreviver, isso para mim foi 
importante (Prof. FG01). 

Um projeto de vida que... a singularidade, a especificidade do Ensino Superior, 
tu tens uma margem de atuação muito mais complexa, mas ao mesmo tempo 
muito mais livre [...] e não vamos também negar a dimensão financeira, porque o 
trabalho docente do professor no Ensino Superior além de nos dar essa margem 
de escolhas muito maior, porque na verdade quem vai definindo os objetos de 
estudo e o teu processo de pesquisa é tu como professor da universidade, então 
isso é uma coisa importante, mas também é muito importante para o professor a 
questão da valorização do mundo do trabalho. [...] é muito diferente e 
infelizmente eu diria do trabalho do professor do Ensino Médio. Então, a questão 
das condições de trabalho vão da valorização do trabalho e da liberdade de 
escolhas no processo de trabalho, e isso é que me mobilizou, e eu estudei muito 
e foquei como um projeto de vida entrar aqui [...] (Prof. FQ02).  

Nessa direção, pautamos nossas reflexões nas implicações das exigências à 

carreira docente, por estas estarem assentadas na titulação e não necessariamente 

na formação voltada para os processos de ensino e aprendizagem, pelos quais o 

professor é responsável quando inicia, em especial, a sua vida acadêmica. Os 

estudos de Zabalza (2004, p. 105) apontam que “as condições de funcionamento e 

sobrevivência das universidades obscurecem seu sentido formativo essencial”, uma 

vez que “o ranking das universidades é feito com base em indicadores de produção 

cientifica ou técnica (patentes, projetos de pesquisa subvencionados, publicações, 

congressos, etc)”. Isso mostra que as instituições de ensino superior configuram-se 

em um sistema profissional, o qual afeta o modo como os professores do ensino 

superior desempenham suas atividades profissionais, construindo a sua identidade 

profissional em torno da busca incessante pela produção científica ou pelas 

atividades produtivas que geram mérito acadêmico ou, até mesmo, que redundam 

em benefícios econômicos.  

Percebemos que a pouca valorização dos processos inovadores de ensinar e 

aprender, em relação à assunção da produção da pesquisa, vai se configurando 

como uma cultura que é reproduzida cotidianamente no contexto universitário. O 

campo da pesquisa vai se constituindo como estruturante da profissão do professor 

universitário, conforme podemos evidenciar mais adiante nos achados desta 

pesquisa.   

Do mesmo modo que os docentes, buscamos conhecer a trajetória formativa 

dos estudantes dos cursos de licenciatura investigados, para compreendermos a 
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significação que eles dão à docência. Podemos evidenciar, no conjunto das 

narrativas dos estudantes, o direcionamento para a docência e quais as motivações 

que os impulsionaram a escolha pela profissão.  

Ao olharmos para o elemento categorial mobilização para a docência, 

identificamos diferentes marcas na trajetória formativa desses sujeitos, que se 

apresentam em distintos contextos, singularizando sentidos e significados sobre a 

docência. Segundo Bolzan et al. (2016, p. 50), “O processo de produção de sentido 

implica relações inter e intrapessoais mediadas pelo contexto, de tal modo que a 

construção do sentido é particular de cada sujeito”. 

Nessa direção, compreendemos que os sentidos produzidos sobre a docência 

são marcados pela subjetividade e dinamizados pela trajetória pessoal, a qual 

singulariza os processos formativos vivenciados.  

Nas narrativas que seguem, os acadêmicos expressam as motivações que os 

levaram a escolher o curso de formação, destacando que a docência não foi a sua 

primeira opção, contudo as diferentes motivações e os contextos vivenciados os 

levaram a optar pela profissão, reafirmando a sua escolha profissional, como 

podemos evidenciar nas narrativas do Est. CB02, 5º semestre e Est. G04, 

8ºsemestre. 

Eu estudava na escola Augusto Ruschi na Santa Marta, desde a 1ª série até o 
1º ano do Ensino Médio, e depois resolvi estudar no centro, em uma escola 
chamada Maria Rocha, porque eu achava que lá era um pouco mais forte para 
eu passar no vestibular. Primeiramente eu queria fazer Odontologia, mas como 
as condições eram muito precárias lá em casa eu comecei a trabalhar como 
babá, para conseguir pagar o cursinho e fazer Odontologia; só que aí eu não 
passei no vestibular e estava com medo de não passar de novo e eu estava 
preocupada com isso. Eu também gostava muito de Biologia, por causa de um 
professor meu da 7ª série e do 1º ano do Ensino Médio, aí eu pensei e pensei e, 
no fim, decidi fazer Biologia e passei em Odontologia na UNIFRA também, só 
que era particular e, no fim, decidi fazer Biologia em uma instituição de ensino 
superior federal pública (Est. CB02, 5º Semestre)12. 

Ao longo do meu ensino médio eu fiquei dividido entre duas profissões, a 
engenharia e a licenciatura em história. Primeiramente, por uma questão 
econômica, pensava em fazer a engenharia, fiz oito vestibulares no meu terceiro 
ano, passei em sete e eu gostaria de fazer na UFSM, mas não passei, e isso me 
fez pensar que, de repente, não era aquilo para mim, que eu poderia ter 
ingressado e não ter gostado e até desistido, e acabei que, como a minha nota 
do ENEM foi bem satisfatória, me inscrevi nas vagas remanescentes na 
universidade para geografia licenciatura com a ideia de entrar na geografia, fazer 

                                                           

12
 A sigla Est.CB02, 5º Semestre significa “Estudante do curso de Ciências Biológicas 02, quinto 
semestre” e, assim sucessivamente. 
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algumas disciplinas na geografia e outras na história para conhecer ambos os 
cursos, e então escolher uma licenciatura. Eu acabei caindo de paraquedas na 
geografia e passaram-se os quatro anos, estou me formando e tenho a 
convicção de que fiz a escolha certa (Est. G04, 8º Semestre). 

Nessa direção, ao pensarmos sobre a dimensão pessoal destes estudantes, 

observamos que as escolhas que eles fazem, o que querem estudar e onde querem 

estudar têm relação com as circunstâncias do momento em que viviam e por 

escolhas regidas, muitas vezes, por valores de status, poder e recompensas 

salariais. Dessa forma, a desvalorização da profissão docente, como nos afirma 

Gatti e Barreto (2009, p. 256), implica em: 

Salários pouco atraentes e planos de carreira estruturados de modo a não 
oferecer horizontes claros, promissores e recompensadores no exercício da 
docência interferem nas escolhas profissionais dos jovens e na 
representação e valorização social da profissão de professor.  

Entretanto, contrários a essa visão, outros estudantes tinham a escolha pela 

docência como um projeto de vida e a escolha pela área de formação foi se 

desenhando pelas diferentes motivações das vivências da vida escolar na educação 

básica e professores da área de formação que marcaram, assim como a 

metodologia de alguns desses professores, desenhando sua personalidade 

profissional.   

Eu sempre achei muito bonita a profissão de professor e eu estava em dúvida se 
eu faria qual disciplina, biologia, física ou matemática, estava sempre nessas 
três. Aí cheguei no terceiro ano e surgiu um cursinho gratuito na minha cidade e 
eu fui fazer, e tinha um professor de matemática muito bom, quando eu vi aquele 
homem dando aula e pensei: “bah, mas é isso que eu quero pra minha vida”, ser 
um professor como ele, mudar a cara da aula de matemática, que eu sempre tive 
aula assim: professor no quadro escrevendo e ensinando matéria, exercício, 
exercício, exercício e ele não, ele chegava lá e fazia musiquinhas das fórmulas, 
uma aula descontraída, isso que eu acho muito importante, entrar dentro de uma 
sala de aula e desmitificar que a matemática é um horror, era isso que eu queria 
(Est. M01,3º semestre).  

Na verdade a minha primeira ideia sempre era ser professora, então eu parti 
disso para escolher qual faculdade eu iria fazer, sempre me identifiquei com a 
área das exatas, então eu fiquei mais ou menos em dúvida entre Física ou 
Matemática, mas aquela história de quando nós estamos no Ensino Médio a 
Matemática é mais cálculo e a Física tem a fenomenologia, tem mais essa parte, 
então eu acabei indo para o lado da Física, mas a minha ideia principal sempre 
foi ser professora, fazer uma licenciatura, parti disso para escolher e não na 
verdade pela área em si (Est. F02, 5º semestre). 
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Eu sempre gostei muito do ambiente de escola, sempre me imaginei trabalhando 
em uma escola e como professora de matemática, nunca me passou ser outra 
coisa, era sempre professora de matemática porque eu gosto do contato com os 
professores de outras áreas, ter outras experiências, do contato com os alunos, 
pois acho que a gente aprende muito com eles, talvez por esse lado de eu ver a 
convivência que eu tinha com os meus professores, com os meus colegas eu 
não me imaginava indo para outro lugar, eu sempre gostei do ambiente da 
escola, eu era aquela pessoa que seu eu tivesse aula as13h da tarde, 12h15 eu 
já estava na escola (Est. M03, 7º semestre). 

Eu sempre quis ser professora, porque a minha avó era professora de português 
e inglês e a minha madastra de geografia. Então, na família, já tinha bastante 
professores, já foi uma influência e, para escolher a área da química, foi só no 
último ano do ensino médio, quando fui me inscrever para o vestibular e tive que 
decidir qual área que iria querer atuar, e daí eu escolhi a química, porque a que 
eu ia melhor e mais gostava das disciplinas, foi muito influência da família, da 
profissão mesmo. Eu sempre fui bem no ensino médio a professora também era 
muito boa e foi uma influência pra mim (Est. Q04, 8º semestre). 

Considerando o contexto pesquisado, tanto os formadores como os 

estudantes ressaltam, em suas falas, que as relações vividas na família e na escola, 

bem como as experiências iniciais com a docência produziram marcas que 

direcionaram o seu percurso formativo. As motivações que levaram esses sujeitos à 

escolha pela licenciatura são oriundas, em especial, da trajetória pessoal. Com 

relação a essas motivações, podemos citar Tardif (2012, p. 20), que afirma: 

Os inúmeros trabalhos dedicados à aprendizagem do ofício de professor 
colocam em evidência a importância das experiências familiares e escolares 
anteriores à formação inicial da aquisição do saber - ensinar. [...] Em suma, 
antes mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já 
sabem, de muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua 
história escolar anterior. Além disso, muitas pesquisas mostram que esse 
saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste 
através do tempo e que a formação universitária não consegue transformá-
lo nem muito menos abalá-lo.  

Assim, ao pensarmos na aprendizagem de ser professor, não podemos 

desconsiderar suas vivências anteriores à formação inicial. Estas vêm carregadas de 

sentidos e significados que acabam repercutindo depois na escolha dos processos 

formativos e na futura atuação profissional.   

Nessa direção de conhecer quem são os professores das licenciaturas e os 

estudantes que estão frequentando estes cursos, buscamos identificar, nas 

narrativas, quais vivências formativas eles trazem consigo, elemento categorial 

presente na dimensão trajetória formativa.  
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De acordo com os estudos de Bolzan et al. (2016, p. 148), vivências 

formativas caracterizam-se “pela experiência subjetivada de cada sujeito. A 

experiência pode ser comum a todos, porém a forma como cada um a subjetiva é 

singular”. Ou seja, as vivências formativas nos permitem compreender como os 

docentes e os estudantes significam e [re]significam à docência ao longo da sua 

trajetória de formação.  

Conhecer a trajetória dos sujeitos possibilita-nos compreender os processos 

formativos vividos e refletir sobre como esses repercutem na sua aprendizagem 

docente. No caso dos professores formadores, participantes desta pesquisa, as 

narrativas revelam experiências que marcaram a sua trajetória, promovendo a 

reflexão sobre o ser professor e se constituindo em vivências formativas.  

Nessa direção, focamos a reflexão no sentido das transformações que a 

pessoa/professor passa em termos pessoais e profissionais e de como enfrenta os 

desafios da docência, sendo capazes de promover a sua aprendizagem e se 

desenvolver profissionalmente.   

Segundo Isaia e Bolzan (2009), a construção da docência transita pela base 

biológica, na qual a pessoa/professor se apropria das próprias experiências do 

contexto educativo e também transita pelo ego docente, que se constitui na 

possibilidade do sujeito/professor avaliar o sentido e significado das experiências 

produzidas durante a sua trajetória. É nesse movimento dinâmico entre a 

subjetivação e a objetivação que o professor é capaz de tomar distância de sua 

docência e torná-la objeto de reflexão.  

Pensar sobre o que constituiu a sua docência remeteu os docentes 

resgatarem os caminhos percorridos e reconhecerem, ao longo de toda a sua 

trajetória, o seu modo próprio de ser professor. É nessa direção que buscamos 

discutir algumas marcas encontradas nas narrativas dos formadores.  

A Prof. FCB02 conta-nos sobre duas experiências da sua trajetória que foram 

significativas para a sua vida e para a profissão. Uma delas ocorreu durante a 

graduação como monitora de uma disciplina, na qual teve como desafio estudar 

profundamente o seu campo de formação que é a educação; a outra experiência foi 

como aluna do doutorado em um país estrangeiro vivenciando o sistema alemão de 

ensino, em que o papel do professor é o de apenas tirar dúvidas e o aluno precisa 

desenvolver autonomia e buscar a sua aprendizagem. A professora relata: 
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Bom, duas coisas eu tive na graduação que me estimularam profundamente a 
essa visão de professor, nós tínhamos uma disciplina chamada experimentação 
de física. Eu fui monitora dessa disciplina praticamente 10 anos e foi ali que eu 
comecei a ter uma formação, porque eu tive que ler sobre educação [...]. Então, 
eu fui obrigada a começar a ler, estudar e entender que realmente isso é um 
processo gradual, é isso que eu acho que talvez tenha sido o grande norte que 
me fez depois buscar o resto das coisas. Depois, outra experiência, já no 
doutorado com o sistema alemão, que é totalmente diferente da gente, fiquei 
quase três anos lá, o professor tutela chegava e dizia “meu nome é fulano”, 
naquela época não tinha e-mails, era uma pilha de livros e dizia assim: “eu estou 
na minha sala, vocês agendem esses encontros comigo para tirar dúvidas, vocês 
têm duas datas de exame, data tal e data tal, se vocês se acharem aptos a fazer 
a primeira prova me avisem, se não se acharem façam a segunda”. E o que tu 
fazia? Tu pegavas aqueles livros, pegavas a ementa da disciplina e saia para 
estudar com teus colegas, tu tinhas uma dúvida que era insolúvel no grupo, aí tu 
marcavas um encontro com o professor e ele sentava contigo e tirava a tua 
dúvida. Então, esse sistema de aprendizagem eu achei fantástico, hoje eu 
trabalho dessa forma, quando eu não sei alguma coisa eu saio a procurar 
(Prof. FCB02). 

Evidenciamos no excerto do Prof. FCB02 que, a partir do momento em que 

ela se deu conta das necessidades e das dificuldades encontradas na sua atuação 

docente, passou a investir em si mesmo e na sua formação por meio de ações 

autoformativas, levando isso para a sua vida pessoal e profissional.  

Na mesma direção, o Prof. FG01 relata que os significados e os sentidos 

produzidos sobre a profissão de ser professor foram reafirmados na experiência 

como aluno de uma disciplina de metodologia de ensino, onde houve debates e 

discussões sobre os fundamentos filosóficos e políticos em torno da importância do 

fazer docente. A vivência, nesse espaço, produziu um sentido singular para o 

docente, e repercutiu em seu fazer docente, como a narrativa a seguir explicita:  

No final da faculdade, quando fui fazer a disciplina de metodologia de ensino, 
acabei pegando um professor que não era da Geografia, que tinha uma outra 
visão, e esse professor me abriu um campo de avaliação que eu nunca tinha 
imaginado, porque me trouxe os fundamentos filosóficos e políticos da 
importância do fazer docente. E aquilo deu solidez o que estava buscando de 
entender a importância estratégica da minha profissão e do meu fazer docente, 
tanto que direcionou o meu trabalho de graduação depois, e aquilo me 
acompanhou durante muito tempo, me acompanha até hoje na verdade. Eu não 
trabalho diretamente com ensino, mas não consigo me desvincular do debate 
sobre a educação e o ensino, leio muito sobre isso, discuto com os alunos sobre 
isso, dentro da minha ação sindical participo muito dos grupos de trabalho da 
parte de educação, discutindo a questão da política educacional. Mas 
basicamente isso assim, e de resto a minha trajetória toda dentro da ciência 
geográfica em si (Prof. FG01). 
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Em especial, o Prof. FCB04 rememora sua trajetória e menciona que o 

contato prévio com a docência em nível de magistério no ensino médio foi de 

extrema relevância na sua constituição de ser professor e na reafirmação da escolha 

profissional. O professor afirma que as vivências durante o magistério denotaram 

uma maior apropriação sobre o saber fazer docente, mostrando uma forte 

identificação com a docência e sentindo-se mais professor, quanto às vivências que 

teve com o estágio na graduação, no qual cita uma formação mais direcionada à 

ideia de pesquisador do que a própria docência.  

Foi marcante para mim o magistério, posso dizer que, em termos de formação, 
foi muito mais impactante do que a licenciatura, porque a forma como foi 
organizado, a gente tinha vivência prática, de entrar em sala de aula 
rotineiramente, não era só depois de fazer um monte de disciplinas vai lá e faz 
um estágio. Não! Praticamente toda semana estava em contato com as crianças, 
em uma atividade ou outra, claro, com supervisão, com o professor junto, mas a 
gente que era responsável muitas vezes por planejar atividades, executar e 
resolver os problemas da atividade. [...] No magistério, a gente tinha também 
disciplinas bem aplicadas, sem muita teoria e a disciplina de psicologia que a 
gente tinha, por exemplo, era uma disciplina muito prática, não que desse uma 
receita de como lidar com as crianças, mas a gente era confrontado a tentar 
achar soluções para a criança que era bagunceira, que estava com dificuldade 
de aprender, que não estava integrada e chorava, que tinha medo de ir para a 
sala, para aquele que bate no fulaninho todo recreio, o aparecido, o tímido 
demais, os problemas de adolescente. Então, na psicologia, no ensino superior, 
a gente estudou Piaget, Vigotski, mas bastante distante da aplicação do dia-a-
dia, a gente tinha um pouco de dificuldade de visualizar como aplicar aquilo no 
ambiente prático. Por isso eu gosto de dizer que o ensino médio foi muito 
importante na minha formação docente, eu ouso a dizer que mais do que a 
graduação, com certeza aprendi muita coisa, mas foi diferente, eu me senti, 
quando terminou o ensino médio, mais professora do que eu me senti quando 
terminei a graduação, terminei graduação e me senti mais pesquisadora 
(Prof. FCB04). 

Compreendemos que vivências formativas prévias para a carreira fazem 

sentido quando o professor está atuando e retoma essas experiências, como 

influentes na sua decisão profissional. Logo, as experiências formativas vivenciadas 

que constituem a trajetória formativa vão construindo a sua identidade docente.   

Especificamente sobre a identidade profissional dos professores, Garcia, 

Hypólito e Vieira (2005, p. 54-55) compreendem como: 

[...] uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem 
entre si, resultando em uma série de representações que os docentes 
fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente ou 
inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte de suas 
histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário 
recorrente acerca dessa profissão. 
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Essa compreensão enseja-nos a refletir sobre a construção da identidade 

docente, compreendida como um processo contínuo que decorre de experiências 

diversas, baseadas nas histórias de vida, concepções e valores pessoais. Este 

processo está fortemente atrelado a uma cultura e às demandas que se apresentam 

na sociedade, conferindo ao professor percebê-las e interpretá-las, atribuindo 

significado à sua atividade.   

Quando se trata dos parâmetros de identidade profissional docente, a 

docência universitária é extremamente contraditória. Na literatura, a profissão de 

professor universitário vem sendo criticada por justamente não ter uma identidade 

profissional definida (ZABALZA, 2004; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Sua 

preparação para a prática profissional esteve sempre orientada sob o âmbito 

científico, ao se autodefinirem como matemáticos, químicos, físicos, geógrafos ou 

biólogos; isso é sinal de status social, do que é ser docente universitário, ou seja, 

serem professores do ensino de alguma área específica.  

Sua identidade vai sendo fortemente construída e centrada em suas 

especialidades científicas como pesquisador mais do que em suas atividades na 

docência. Essa afirmação pode ser reiterada na sua atuação como pesquisador, no 

que sabe sobre o campo específico, nos livros e artigos que lê e escreve, nos 

colegas com as quais se relaciona, nos congressos que frequenta e nas próprias 

conversas profissionais que mantém.  

Em linhas gerais, um quadro já identificado por vários autores nos mostra que 

a preparação de docentes à vida acadêmica, como especialista em uma área 

específica do conhecimento, ocorre naturalmente em Programas de Pós-graduação 

scricto sensu, onde o futuro docente desenvolve conhecimentos da sua área 

específica e de pesquisa.  

Em relação às experiências da pós-graduação, podemos destacar nas 

narrativas docentes momentos que marcaram a sua formação e contribuíram para a 

construção da sua autonomia intelectual. Desse modo, compreendemos autonomia 

intelectual como um processo permanente de construção do conhecimento e da 

educação de sujeitos emancipados sob o ponto de vista da capacidade de pensar. 

(GROLLI; SHEID, 2006).  

O excerto do Prof. FF01 demonstra que a formação de coletivos na 

pós-graduação proporcionou o compartilhamento de experiências, a produção de 

conhecimentos sobre a área específica de formação e a possibilidade de divulgar 
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seus estudos e projetos implementados na escola, ou seja, proporcionar uma 

interação entre a universidade e a escola, como se evidencia na narrativa a seguir:  

A pós-graduação foi uma caminhada muito grande e também neste período nós 
formávamos sempre coletivos, especialmente no doutorado. Nós fazíamos 
muitos trabalhos fora das disciplinas e do próprio projeto de pesquisa, por 
exemplo, na UFSC, nós, freireanos, nos encontrávamos, então tinha colegas da 
biologia, da química e também de outras áreas e nós discutíamos coletivamente, 
inclusive nós íamos até as escolas para implementar aquilo que a gente 
desejava de mudança. Eu tive sorte de ter colegas muito engajados e motivados 
a querer mudanças; então isso também me ajudou muito, me estimulou a fazer o 
que eu faço hoje. Mas tudo com muita autonomia, não tinha nada de imposição 
de orientação, eram pessoas que queriam, que buscavam essa formação mais 
ampla (Prof. FF01). 

O Prof. FF01, o Prof. FG03 e o Prof. FM04 mostram-se preocupados com a 

própria formação e com a formação de futuros professores e estão refletindo acerca 

da formação, sentindo motivação em buscar aperfeiçoar-se em novas leituras, 

participar de eventos acadêmico-científicos da área de formação, colocando-se 

sempre em processo de formação. Assim, os formadores desafiam-se 

permanentemente, buscando descobrir, organizar, fundamentar e reconstruir teorias 

e práticas, evidenciando a tomada de consciência do seu inacabamento e a busca 

constante pela formação permanente. Nas palavras dos formadores: 

Além desses processos de formação no decorrer, eu buscava outros elementos, 
novas leituras e novos contatos, os eventos me constituíram muito, essa 
participação com muita criticidade, aproveitar muito aquilo que estava sendo na 
área discutido. Então eu acho que vai muito de cada um, é intrínseca essa 
constituição, por que a formação é propiciada, mas o aproveitamento é você que 
dá (Prof. FF01). 

A gente tem sempre buscado participar de eventos, de discussões com colegas 
sobre a prática docente, sobre os nossos desafios. E a todo momento a gente se 
vê desafiado a discutir essa questão, até mesmo pelo comportamento dos 
nossos discentes, pela mudança em vinte anos, que vem modificando o perfil 
dos alunos novos, e como nós estamos agindo em relação a isso, como vamos 
continuar mantendo eles motivados a estudar geografia (Prof. FG03). 

A formação que eu tive no doutorado, em especial nas disciplinas que o meu 
orientador, professor Marco Antônio Moreira, ministrou para mim, foram, sem 
sombra de dúvidas, decisivas na minha formação profissional (Prof.FM04). 

Nas narrativas de Prof. FF01, Prof. FG03 e Prof. FM04 identificamos a 

reafirmação da necessidade contínua de estudar com o objetivo de enfrentar os 

desafios vivenciados na Educação Superior. Ao se perceberem inacabados em sua 



120 

 

formação, buscam, nas ações autoformativas, a compreensão dos processos de 

ensinar e a possibilidade de escolhas de novos direcionamentos aos percursos 

formativos.  

Freire (1996) refere-se à inconclusão como própria da experiência vital, e o 

homem é um ser inacabado que está em constante transformação. Portanto, 

aprender a ser professor ocorre de forma contínua, por meio de enfrentamentos e de 

exigências cotidianas que precisam ser superados. É importante, nesse processo, 

que o professor se coloque em movimento de aprendizagem constantemente.  

Se colocar em condições de aprender é também se autoavaliar e avaliar o 

próprio trabalho docente, identificando possíveis lacunas na sua ação pedagógica. A 

autoavaliação é necessária, pois mobiliza o professor a buscar mais estudos e a se 

aperfeiçoar teoricamente e de forma prática, tornando-se reflexivo no seu fazer 

docente.  

Nesse sentido, segundo Ferry (2004), é importante ver a formação como 

dinâmica do desenvolvimento profissional.  

[...] Uma formación no se recibe. Nadie puede formar a outro. No se puede 
hablar de um formador y de um formado. Hablar de um formador, y de un 
formado es afimar que hay um pólo activo, el formador, y um polo passivo, 
aquél que se formado. [...] o sujeto se forma solo y por sus propios médios 
(2004, p. 54)

13
. 

Entendemos que o formador, que se coloca na condição de aprendiz, que 

deseja aprender com o outro, é o mote para repensar sua atuação e a sua própria 

aprendizagem docente. As interações e mediações que se estabelecem entre o 

professor e o outro (aluno, colegas) possibilitam a formação e orientam o 

desenvolvimento profissional de forma dinâmica.  

Sendo assim, o espaço educativo em que atua nas suas aulas, na relação 

com os alunos e com os pares, tendo por base suas experiências discentes, 

contribuirá para que ele construa conhecimentos próprios da docência, evidenciando 

assim uma ideia de inacabamento, o que nos faz pensar em uma direção de 

formação de caráter permanente. 

                                                           

13
 Tradução nossa: [...] Uma formação não se recebe. Ninguém pode formar o outro. Não se pode 
falar de um formador e de um formado. Falar de um formador e de um formado é afirmar que há um 
polo ativo, o formador e um polo passivo, que é o formado [...] o sujeito se forma sozinho e por seus 
próprios meios.  
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Em nosso ponto de vista, a formação permanente está por de trás da 

aprendizagem e do desenvolvimento profissional docente, como um “pano de 

fundo”, potencializando os processos formativos de construção da docência.  

A partir dos pressupostos de Freire (1996), essa formação se caracteriza por 

um movimento de distanciamento, de reflexão crítica sobre a prática, a partir da 

curiosidade epistemológica, superando a visão ingênua e avançando para uma 

perspectiva de maior rigorosidade. Segundo o autor “quanto mais me assumo como 

estou assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado 

de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996, 

p. 22).  

Diante disso, é imperativo que os formadores percebam a necessidade de ser 

um profissional aberto a reflexão sobre as suas práticas, como peças-chave para a 

construção de um conhecimento mais significativo sobre suas vivências. Assumindo 

o papel também de aprendente, será capaz de redefinir e reestruturar suas ações e 

objetivos na aprendizagem dos estudantes.  

É imprescindível investir nas relações interpessoais, pensando nos 

estudantes, nos conhecimentos que eles trazem quando chegam à universidade e 

no caminho que percorrem durante o curso de licenciatura. O professor formador 

implicado no processo formativo e o estudante, fazendo parte desse processo, 

aprendem e ensinam mutuamente e constroem juntos conhecimentos sobre a 

docência. 

Quando tratamos da construção da docência, direcionamos nosso olhar às 

vivências que marcam a trajetória formativa dos acadêmicos até o momento da sua 

vida, pois entendemos que essas vivências interferem na constituição de ser 

professor.  

Em relação às vivências formativas destacadas nas narrativas dos 

estudantes, evidenciamos que estas ultrapassam o limite do espaço acadêmico, pois 

são experienciadas também em outros contextos e momentos do percurso de 

formação, como aquelas vinculadas à educação básica e aquelas que envolvem a 

participação do estudante em atividades fora do currículo do curso de graduação.   

O Est. G04, do 8º semestre, menciona professores cujas características e 

atitudes marcaram sua memória de forma afetiva, permanecendo como forte 

referência nas formas de ser e agir na profissão.  
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Eu tenho três pessoas na minha caminhada da educação básica que me 
marcaram muito, uma professora na educação infantil, que tem uma frase dela 
que fez eu me apaixonar pela docência e que até hoje eu me recordo: tudo o 
que tu faz na vida, faça com amor. Isso foi uma das coisas que mais me marcou 
e é o que eu levo para a minha vida. Depois eu tive contato com outra professora 
que hoje já é aposentada, excelente professora, que me fez entender a 
geografia de fato, entender o mundo. E a terceira pessoa que me influenciou 
muito nesse processo foi uma professora muito próxima a mim, ela é mais nova 
e eu tenho uma amizade (Est. G04, 8º semestre). 

Nesse sentido, Mizukami (2002, p. 47) aponta que aprender a ensinar são 

processos “pautados em diversas experiências e modos de conhecimento que são 

iniciados antes da preparação formal, que prosseguem ao longo desta e que 

permeiam toda a prática profissional vivenciada.” Corrobora com Mizukami o mesmo 

estudante que ainda ressalta que as primeiras experiências com a docência foram 

durante a sua infância em espaços informais de educação, aparecendo como um 

fato marcante na sua trajetória formativa.  

E outra coisa que é importante salientar aqui que desde os meus onze anos eu 
participei de CTG e, quando fiz quatorze anos, tive uma experiência docente 
entre aspas, dei aula de dança tradicional gaúcha e em uma creche de Santo 
Ângelo, e foi minha primeira experiência com a docência. [...] depois, ainda 
assumi um grupo, um elenco dentro do próprio CTG de crianças também, gostei 
da experiência e fiquei três anos trabalhando com isso, e ai eu fiz cursos na área 
para me especializar, para ter o cartão que a gente chama de instrutor de dança 
profissional, e ai eu tive esse contato que acabou me despertando essa vontade 
de dar aula. E também tive outra experiência, ministrei uma oficina dentro da 
minha escola no ensino médio de danças de tradição gaúcha e uma professora 
de educação física sentou comigo e escrevemos um projeto de oficina. Ela 
acabou me orientando, fizemos o projeto e aplicamos, foi um sucesso, teve um 
público bastante grande. Foram as coisas que foram se somando ao longo do 
tempo para eu me apaixonar por essa profissão (Est. G04, 8º semestre). 

A experiência vivida na escola, atuando como professor, aparece como um 

fato que marca a vida acadêmica do Est.F03, 7º Semestre. A participação como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

possibilitou estar em sala de aula com frequência, criando um vínculo com os alunos 

que extrapola a relação pedagógica. O estudante demonstra um sentimento de 

satisfação com a sua vivência, demarcando as suas primeiras construções da 

docência. Constatamos que essa vivência colabora na construção da sua futura 

identidade profissional. Segundo Pimenta (2005), a construção da identidade se 

constitui pelo significado que cada sujeito dá à profissão, a partir de seus valores, de 

sua história de vida, do seu modo de situar-se no mundo, de suas representações, 
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saberes e relações que estabelece com o outro. No fragmento que segue, 

percebemos essa ideia: 

No PIBID a gente nem sempre leva atividades, mas o que mais me chama a 
atenção é que a gente cria um envolvimento com os alunos por estar toda a 
semana ali, mesmo que não esteja aplicando nenhuma atividade, estar só ali 
observando, o que é interessante. E se tem uma aula de exercícios, muitas 
vezes os alunos acabam vindo até a tua classe e dizendo: “eu não entendi 
direito, tu poderias me explicar isso aqui?” E aí tu fica pensando “que legal! Eles 
estão percebendo que eu estou aqui e eles não estão receosos de vir falar 
comigo” ou até pensando “eles gostaram talvez de alguma atividade que eu 
implementei e por isso eles estão vindo aqui falar comigo”. Então acho isso bem 
legal (Est. F03, 7º Semestre). 

Compreendemos a importância de se criar espaços de discussão, para que 

formadores e estudantes possam expressar ideias e posições e assim 

problematizem os contextos, nos quais estão sendo formados. A vivência do estágio 

pode ser traduzida como um espaço e um tempo que proporciona a participação em 

experiências reais do cotidiano escolar, proporcionando vivenciar e colocar em 

prática o que foi aprendido durante a graduação. Por ser um momento, em que o 

estudante é supervisionado e conta com a pressuposta orientação e 

acompanhamento de um professor orientador, esses encontros, na universidade, 

junto a outros estudantes em formação docente, permitem que essas formações 

culminem em reflexões e vivências que podem servir de inspiração. Isso lhes dá 

maior segurança no campo do ensino, fazendo com que possam encarar com um 

olhar mais otimista a futura carreira profissional.  

O Est. M03, 7º semestre vivenciou uma situação marcante no estágio que 

culminou em superar desafios. Ao entrar em contato com os alunos, não atentou 

para as regras de comportamento estabelecido pela professora regente da turma e 

foi interferida por ela de modo negativo, atrapalhando sua aula. Essa experiência 

possibilitou que o estudante refletisse sobre a atitude da professora, mas também 

permitiu se autoperceber, ou seja, mesmo sentindo-se responsável por ter falhado, 

aceitou seu “erro” e aprendeu com ele. 

Acho que a gente vai se superando a cada experiência que a gente tem, por 
exemplo, a minha turma era bem agitada na escola e a professora me pediu 
para ver a questão do boné. [...] só que eu esqueci e segui a aula. A professora, 
lá pela metade da aula, entrou, não bateu, e viu que tinha três meninos que 
estavam com o boné, só que eles estavam com o capuz, realmente me passou 
despercebido, então ela chegou e pediu para eles levantarem e saírem da sala 
de aula e eles ficaram sem entender, aí depois, quando acabou a aula, ela veio 
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falar comigo e me disse: Eu acho que não deveria ter entrado do jeito que entrei, 
mas é bom para aqueles alunos terem um corretivo. Eu pensei assim: poxa, 
cheguei e sabia que tinha que cobrar o boné e não cobrei, fiquei me sentindo 
mal o resto do dia, mas foi uma coisa que aprendi, porque cobro deles, mas não 
é sempre porque é tanta coisa; principalmente na escola tem que cuidar o 
espelho de classe, tem que cuidar a questão do livro, do boné, como eles 
sentam, é tanta coisa que a gente não está acostumado [...] eles não podem 
pensar que vão chegar na sala de aula e achar que estão em casa, fazendo o 
que bem entenderem, então é uma coisa que eu estou aprendendo dia após dia 
com os erros (Est. M03, 7º Semestre). 

De acordo com Masetto (2005), tradicionalmente, a aula universitária tem se 

constituído em um espaço físico e tempo determinador, no qual o professor 

transmite conhecimentos aos alunos, cabendo a eles “copiar a matéria”; ou é um 

momento constituído por aulas práticas, ora demonstrativas, ora de aplicação da 

teoria.  

Na mesma direção, o Est. Q04, 8º Semestre, destaca, em sua narrativa, uma 

aula universitária motivadora e instigante, tendo em vista ser uma disciplina que visa 

a teoria, o professor formador assumiu um papel de mediador pedagógico, 

proporcionando uma nova forma de abordar os conteúdos, o que, na percepção do 

acadêmico, produziu sentido e significado ao conhecimento abordado. Demarca, em 

sua narrativa, a admiração pelo professor, tomando-o como um modelo de “bom 

professor” e espelhando-se nele para suas práticas futuras, apontando que: 

Eu acho que, quando a gente pega um professor bom, um professor que tem 
didática, que ele está ali para ensinar, não é aquele professor carrasco, então 
teve a disciplina de orgânica principalmente que o professor era muito didático, 
então a gente assiste a aula e quer ser um professor assim, todas as coisas que 
ele fazia eu gostava e eu quero ser um professor assim também, eu quero trazer 
estes aspectos para a minha prática (Est. Q04, 8º Semestre). 

Assim, podemos evidenciar que as motivações que se constituíram em 

vivências formativas para os estudantes vêm de modelos culturais estabelecidos em 

suas trajetórias como aluno e de influências de professores e de grupos de 

convivência, tornando-se modelos de representação da sua futura docência. As 

narrativas mostram que o “bom professor” identifica-se com a profissão que 

desempenha, sente satisfação com as atividades que exerce, valorizando as 

aprendizagens construídas na escolarização. Concordamos com Pimenta (2005), 

quando esta discorre que os estudantes, ao chegarem ao curso de formação inicial, 

trazem consigo saberes sobre o que é ser professor, ou seja, saberes de sua 

experiência de alunos, discernindo quais eram bons em conteúdo, mas não em 
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didática, quais contribuíram para a sua formação humana. Também sabem um 

pouco sobre a profissão e sobre os estereótipos que a sociedade tem dos 

professores. 

Compreendemos assim que todas essas vivências que marcam a trajetória 

dos sujeitos em formação implicam nos modos de ser e se fazer professor. Em 

especial, aquelas construídas pela interação com o outro e pelo compartilhamento 

acabam por serem consolidadas por ações interformativas que implicam em ações 

autoformativas, singularizando os processos formativos da docência. Portanto, 

formar-se implica em uma ação inicial com o outro e pelo outro, ou seja, em 

processos interpessoais que são compartilhados entre as pessoas, para depois ser 

uma ação que ocorre no interior do indivíduo: intrapessoal, de maneira que as 

interações e as mediações favoreçam trocas cognitivas e os professores avancem 

em seus processos formativos (VYGOTSKI, 1995, BOLZAN, 2009b, 2012d). 

O processo de aprender dos professores formadores e dos acadêmicos é 

permeado pela trajetória formativa e implica na definição de caminhos para aprender 

a profissão. Nessa perspectiva, evidenciamos, nas narrativas desses sujeitos, ações 

autoformativas e interformativas como um elemento categorial que revela os 

trajetos de formação e os percursos formativos com os quais se envolvem, a fim de 

se constituírem professores.  

Acreditamos que, por meio das relações e mediações produzidas nessas 

dinâmicas de formação, os sujeitos que se preparam para serem docentes, como 

aqueles que já são, constroem elementos capazes de mobilizar a sua formação e o 

seu exercício docente. Portanto, considerar os processos formativos aos quais os 

professores se submetem envolve “tanto o desenvolvimento pessoal quanto o 

profissional dos professores, contemplando de forma relacionada ações auto, hetero 

e interformativas” (ISAIA, 2006, p. 351), capazes de potencializar novas 

aprendizagens para a docência.  

Conforme Vaillant e Marcelo Garcia (2012), para que se produza uma ação de 

formação, é preciso que se produzam mudanças por meio de uma vontade clara em 

ambos os atores do processo (corresponde ao formador por si mesmo ou junto com 

seus educandos), a fim de que estes consigam os objetivos desejados. 

Nesse sentido, entendemos que há um processo de busca pessoal de ser 

docente, a partir dos interesses e das necessidades projetados a partir de diferentes 

atividades em que se envolve, contribuindo para o desenvolvimento de seus 
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conhecimentos e capacidades necessárias para exercer a função docente. Assim, 

apreendemos por autoformação o crescimento da pessoa do professor, na qual 

envolve uma peculiaridade da aprendizagem adulta que é a vontade de formar-se 

(MARCELO GARCIA, 1999). 

De acordo com Vaillant e Marcelo (2012); Bolzan e Powaczuk (2015-2017); 

Bolzan et al. (2016), as ações autoformativas caracterizam-se pela busca pessoal de 

temas e conhecimentos capazes de auxiliar na construção da docência. É um tipo 

de formação informal, sem um programa fechado, na qual a experiência e a reflexão 

cumpre um importante papel na aprendizagem e no processo de seu crescimento.  

Este movimento de se autoformar, de querer aprender para ensinar, 

direcionar sua atenção ao formando, conhecer e compartilhar conhecimentos é 

importante, mas não suficiente para atender às necessidades da sua formação. É 

necessário, também, que o professor faça um exercício de reflexão sobre a sua 

prática, para descobrir, por si mesmo, quais são seus limites e as possibilidades de 

autoformação. É a partir do profissional que é, redescobrindo-se e reconhecendo 

que é um profissional capaz de construir e reconstruir novas realidades, 

[re]significando seus conhecimentos, que vai passar a adquirir maior confiança sobre 

si mesmo e clareza sobre o que ensina, podendo fazer do seu trabalho um processo 

permanente de investigação e possibilitando saber fazer escolhas de referenciais 

teóricos e epistemológicos necessários a sua formação.  

Nesse sentido, os professores formadores, colaboradores da nossa 

investigação, reconhecem as ações autoformativas como um investimento formativo 

que favorece a compreensão dos processos de aprender e de ensinar, constitutivos 

de se tornar professor.   

O Prof. FCB03 e o Prof. FM02 expressam, nos fragmentos que seguem, que 

as ações autoformativas só acontecem quando há interesse do professor em querer 

aprender, em buscar solucionar seus problemas, tanto individuais como coletivos, 

fazendo e refazendo seus caminhos de formação. Em especial, na narrativa do 

Prof.FCB03, há uma tomada de consciência da importância da autoformação para o 

seu desempenho profissional docente, implicando na reflexão da sua ação e na 

produção da docência, como expressa a seguir: 

[...] Eu acho que a formação é autoformação e quando tu vais te mobilizando e 
modificando teu fazer, tu podes tocar o outro, para que ele possa se mover, 
mobilizá-lo para o movimento que é dele. Cada professor tem que descobrir o 
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professor que ele é. [...] a gente tem que se dar conta de que nós somos 
responsáveis pelo nosso caminho, pelo meu processo formativo, é um 
compromisso consigo mesmo. [...] Então, é sempre o quanto tu está implicado, 
se aquilo pra ti tem significado, porque a gente tem as crises que são também 
super importantes, que afinal “o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando, 
não estou ajudando? Isso tem significado para mim ainda ou já mudou e eu não 
me dei conta? Por que estou fazendo isso e continuo fazendo desse jeito?” 
Então, acho que sempre é um trabalho autoformativo, o tempo inteiro, se tu 
fazes isso, tu possibilitas que o outro também possa fazer, se tu mostras que tu 
não sabes tudo o tempo inteiro e que tu também tens tuas crises, dúvidas, às 
vezes acha que não valem a pena determinados movimentos, o outro também 
se autoriza a fazer isso, porque eu vejo muita performance sem saber direito o 
que está significando pra ti e pro outro (Prof. FCB03). 

Já o Prof. FM02 evidencia o aprender associado a uma necessidade, motivo 

ou vontade em querer conhecer e estudar o assunto. Se houver esses elementos, a 

aprendizagem ocorre de forma significativa, caso contrário, é apenas uma 

reprodução do que viveu. Ele complementa:  

O aprender já é uma coisa mais pessoal, porque ela envolve interesse. Você 
aprende coisas impressionantes quando tem interesse, coisas de outras áreas, 
às vezes eu me meto a aprender e eu aprendo relativamente bem, quando eu 
tenho alguma vontade, e as vezes eu sou obrigado a aprender, mas não tenho 
nenhum interesse, parece que você aprende rapidamente aquilo, tipo: dou aula 
lá no curso de farmácia, tenho que aprender alguma nomenclatura da farmácia, 
dois meses depois eu já esqueci, é volátil, entra e sai, mas eu aprendo e 
aprendo bem, claro que se eu fosse dar aula continuamente no curso de 
farmácia eu aprenderia mais e melhorar mais, mas o curso de matemática tem 
essa coisa de ficar trocando professor toda hora, por um lado é bom porque não 
vicia o professor, isso também é uma coisa que eu poderia falar, dos atalhos do 
professor. O professor quando começa a ficar muito tempo na mesma disciplina, 
ele já vai nos atalhos; o aluno ele nem sabe o caminho e ele já está dando os 
atalhos para o aluno “oh, vai por aqui, o resultado é esse aqui” e o aluno não 
experimenta nenhum caminho, ele vai no atalho e quando o professor está 
dando pela primeira ou pela segunda vez a disciplina, ele não tem toda essa 
bagagem pra pegar o atalho e aluno vai melhor, vai junto [...] (Prof. FM02). 

As buscas por qualificar a formação estão direcionadas ao aprofundamento 

intelectual e as situações de sala de aula, pois também o Prof. FF02, Prof. FCB03, 

Prof. FF03, Prof. FQ02 e o Prof. FQ03 procuram se autoformar com esse propósito. 

O Prof. FF02 conta que a leitura e o estudo são mobilizados no cotidiano da 

docência; dúvidas e questionamentos dos alunos o estimulam a se colocar em 

processo de aprendizagem. O Prof. FCB03 e o Prof. FF03 evidenciam que a leitura 

faz parte das suas vidas, não só profissional como pessoal, por isso buscam estar 

sempre se atualizando, desbravando o novo. Já o Prof. FQ02 e o Prof. FQ03 

procuram, através da leitura e do estudo, ampliar seus conhecimentos, adentrando 
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em outros campos/áreas de formação que não o seu, o que contribui em suas 

atividades de pesquisa. As narrativas a seguir vão nessa direção: 

Aha! E quando não estou em sala de aula eu sempre estou lendo, estudando, 
procurando coisa pra incorporar nas minhas aulas e por força das orientações 
dos alunos, porque eles veem e me pedem, quer dizer, eles procurando “aha, 
professora olha que legal isso aqui e tal”, então na hora que você está 
orientando, você também está aprendendo (Prof. FF02). 

Então, eu leio muito, o tempo inteiro. Estou sempre com um livro; seja o que for 
eu estou sempre lendo e, quando algum assunto me interessa, em especial, aí 
eu vou procurar nos artigos na internet o que está acontecendo, quem está 
falando sobre isso (Prof. FCB03). 

Sim, horrores. Assim, em particular essas disciplinas da graduação, porque 
assim eu faço pesquisa em magnetismo, então não é isso que vai entrar nas 
minhas aulas, mas eu sou um dos caras que... eu não vou chegar nesse ponto 
de escrever um livro sobre isso, mas eu tento manter, eu estou sempre 
estudando (Prof. FF03). 

E obviamente o estudo das áreas da dimensão humanística, como eu te disse, 
eu além de ser um apaixonado por literatura que eu produzo também nesse 
campo, eu tenho que estar sempre lendo, me atualizando diuturnamente sobre 
essas questões que norteiam o campo da Filosofia, da Sociologia, da Educação 
(Prof. FQ02). 

Eu estou sempre lendo, eu sempre estudei, digamos que eu sou meio rato de 
livraria, estou sempre comprando livros. Eu queria ter mais tempo para estudar 
só que é uma coisa assim, hoje em dia a gente vai amadurecendo e eu procuro 
ler questões mais periféricas, por exemplo, sou químico, mas leio muita 
Matemática devido a minha pesquisa, neste aspecto ainda mantenho uma boa 
regularidade de estudos (Prof. FQ03). 

Nóvoa (1992, p. 25) ajuda-nos a entender que a formação “não se constrói 

por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal”.   

Nesse sentido, a formação deveria ser pensada não apenas em torno dos 

conteúdos científicos próprios da disciplina, mas também pelos aspectos 

correspondentes a sua didática, promovendo a reflexão sobre a própria prática do 

professor. Os estudos desenvolvidos por Isaia e Bolzan (2009) têm apontando para 

a importância de um trabalho em conjunto, em prol da implementação de um projeto 

formativo, no qual professores e sua instituição estejam realmente engajados. 

Zabalza (2004) corrobora com essa ideia quando traz a importância do compromisso 
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institucional em potencializar a formação de seus professores com planos de 

formação a serem desenvolvidos e avaliados permanentemente por um grupo 

responsável por essa atividade na instituição.  

Nesse movimento de se autoformar, podemos identificar as ações 

interformativas nas narrativas docentes. A interformação caracteriza-se por 

atividades em grupo, centrada em interesses e necessidades comuns, indicando a 

natureza social da formação. Estas ações põem em movimento o desenvolvimento e 

o aperfeiçoamento de competências profissionais.  

As ações interformativas exigem que o professor se envolva em atividades 

interpessoais mobilizadas pelo trabalho conjunto, centrado em interesses e 

necessidades comuns, possibilitadas pelo compartilhamento e/ou interação grupal. 

As ações interformativas, em grande medida, se organizam a partir de uma cultura 

de colaboração construída institucionalmente (MARCELO GARCIA, 1999). 

Sendo assim, os professores se formam por meio de atividades interpessoais, 

durante o curso de formação e ao longo da sua profissão. É importante ressaltar que 

o professor tem papel fundamental no seu desenvolvimento profissional, mas é 

essencial criar condições institucionais e recursos adequados, para que o 

desenvolvimento ocorra.  

O trabalho em equipe entre professores em uma construção coletiva, 

considerando os processos de interação e mediação, promove o desenvolvimento 

da professoralidade docente.  

Nessa perspectiva, Isaia e Bolzan (2009, p. 165) destacam que  

[...] formação e desenvolvimento profissional entrelaçam-se em um 
intrincado processo, a partir do qual a professoralidade vai se construindo 
pouco a pouco. O saber-saber e o saber-fazer da profissão não são dados a 
priori, mas arduamente conquistados ao longo da carreira docente.  

 A professoralidade é entendida, nesse contexto, como um constante 

movimento do professor em busca da aprendizagem docente, pois implica em 

compartilhamento de saberes e fazeres da profissão, tendo a reflexão como 

componente intrínseco ao processo de ensinar e aprender (ISAIA; BOLZAN, 2009). 

Desse modo, é importante que haja espaços institucionais de interlocução 

pedagógica via rede de interações e mediações, que favoreça o compartilhar de 

experiências capazes de potencializar o processo de aprender a ser professor.  
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É importante referirmos que a constituição dessa rede de interações e 

mediações permite a redimensão dos processos formativos, promovendo o 

desenvolvimento profissional dos professores.   

Nesse sentido, o desenvolvimento não é um processo estático, ele ocorre em 

um sentido de apropriação e transformação de informações já existentes pelos 

sujeitos. Para corroborar com essa ideia, Bolzan (2009b, p. 142) defende que 

O desenvolvimento é um processo dinâmico que transforma os sujeitos 
envolvidos no processo de apropriação, não há um acumulo de novas 
informações, mas ocorre a transformação dos esquemas já existentes. Há 
uma reorganização dos conhecimentos prévios em direção a um novo 
conhecimento. Os processos pessoais, interpessoais e culturais são 
constituintes do processo de transformação, sendo o desenvolvimento 
entendido como transformação.  

Esse processo favorece aos professores a tomada de consciência sobre a 

sua prática, de maneira que possam refletir sobre a sua ação pedagógica, atuando 

com autonomia (SCHON, 1997). Nessa visão, o agir profissional não pode se reduzir 

a um trabalho individualista e isolado, pelo contrário deve ser aberto para o diálogo 

constante e as trocas de experiências, na busca de um caminho de aprimoramento 

profissional. Esses conhecimentos compartilhados, segundo Bolzan (2002a, p. 147), 

são constituídos por um sistema de ideias que se articulam em uma rede de 

relações interpessoais. “[...] Organiza-se com variedade e riqueza, apresentando 

quatro dimensões; o conhecimento teórico e conceitual, a experiência prática, a 

reflexão e a transformação.” 

Acreditamos que a construção da aprendizagem de ser professor seja 

colaborativa, produzida na prática de sala de aula e no exercício da atuação 

cotidiana da universidade. Essa iniciativa permite ao professor construir a sua 

professoralidade, implicando não só em dominar os conteúdos conceituais da sua 

área de conhecimento, mas também na apropriação de fazeres, saberes próprios do 

magistério superior, na busca de ensinar, aprender, formar-se e desenvolver-se 

profissionalmente, de forma permanente.  

Assim, o desenvolvimento profissional, segundo Maciel (2009, p. 282), precisa 

ser compreendido como o “desenvolvimento das múltiplas possibilidades do ser 

humano, instauradas a partir de uma ambiência (interior e exterior) e de 

permanentes avanços do sujeito que se autorrealiza ao longo da vida”. Podemos 

então afirmar que o desenvolvimento profissional e a construção do conhecimento 

pedagógico compartilhado implicam em um processo de transformação.  
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Compreendemos que esse processo de transformação perfaz os processos 

auto e Interformativos, envolvendo uma série de condicionantes que conscientizem 

os professores a buscar a geratividade indispensável a sua professoralidade. A partir 

da reflexão permanente sobre a prática educativa, compartilhando e reconstruindo o 

conhecimento pedagógico.  

Nessa direção, os formadores expressam um conjunto de ideias a respeito do 

torna-se professor, que implica em mobilizar atividades em grupo, compartilhando 

experiências entre os pares, promovidas pelas ações interformativas e vinculadas a 

ações autoformativas. Percebemos na interação com o outro uma negociação de 

sentidos que favorecem a aprendizagem de ser professor, como podemos 

evidenciar nas narrativas que seguem: 

Então eu acho que a questão da aprendizagem, essa sim é a coisa mais 
importante, ou você se coloca como alguém que quer aprender as coisas, na 
tarefa e no lugar que a gente está vendo hoje para quem ensina, e você começa 
a prestar atenção nos processos que o outro está vivendo e aprende com ele a 
produzir alguma coisa (Prof. FQ01). 

É o que eu digo sempre para os meus orientandos não são só as disciplinas, 
não é só a tese ou a dissertação, a gente tem que ir além, e é aí que a gente se 
constitui também. Então, assim, além desses processos de formação no 
decorrer, eu buscava outros elementos, novas leituras e novos contatos, os 
eventos me constituíram muito, essa participação com muita criticidade, 
aproveitar muito aquilo que estava sendo na área discutido. Então eu acho que 
vai muito de cada um é intrínseco, essa constituição por que a formação ela é 
propiciada, mas o aproveitamento é você que dá (Prof. FF01). 

Aha! Tem momentos que eu faço isso sozinha e tem outros momentos em que a 
gente discute com o outro colega do grupo, outros professores, os alunos de 
pós-graduação ajudam bastante, a gente tem os seminários de grupo. Bom, a 
gente está discutindo texto atualmente, aí você discute alguma coisa e fica 
pensando “há eu vou olhar isso aqui”, são momentos de estudo coletivo e 
individual também, tem os dois momentos. Alguma coisa que você viu no 
individual você fala “opa, isso é legal de discutir no grupo, você traz para o 
grupo”. O que eu gostaria mesmo era de ter tempo de sistematizar isso no papel, 
na produção, mas isso é uma questão de organização (Prof. FF02). 

Ensinar é um termo que eu não simpatizo muito, eu acho que é mais 
compartilhar conhecimento, porque tu aprende muito à medida que tu se 
mobiliza para dividir com os alunos, então acho que é mais um 
compartilhamento de experiências, de conhecimentos. Mas dificilmente eu vejo o 
ensinar, para mim o ensinar é uma transferência do que eu tenho para o outro 
que não tem, só que essa transferência não acontece de forma linear, não vejo 
assim, acho que é mais uma divisão, um somatório de experiência das duas 
partes (Prof. FG02). 
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Como eu tenho vários pós-graduandos, mestrandos e doutorandos e cada um 
fazendo o seu projeto, eu normalmente mantenho reuniões periódicas. Eu gosto 
muito do pingue pongue, trocando artigos, eu leio os artigos e o que eu sempre 
procuro estabelecer com eles que tem que haver essa dupla troca, eles me 
mandam coisas para eu ler e eu mando coisas para eles lerem, então está 
diretamente vinculado a isso. Eu sempre gosto de trabalhar com novos projetos, 
novas ideias para me tirar da zona de conforto, então normalmente eu acabo 
entrando em umas “frias” por tentar estudar coisas que eu não domino, mas ao 
mesmo tempo eu quis aceitar o desafio para poder aprender tanto é que todas 
as teses e dissertações que eu oriento são cada uma sobre um tema 
completamente diferente do outro para me tirar dessa zona de conforto. É uma 
sensação melhor (Prof. FQ03). 

Há um reconhecimento do outro (aluno, colegas) como estimulo auxiliar 

nessas aprendizagens implicadas pelos sentidos subjetivados e vividos no processo 

de ensinar e aprender. Segundo Bolzan (2002a), o estímulo auxiliar pode ser uma 

situação de interação entre indivíduos, em que o menos experiente se desenvolva 

junto com aquele que tem um domínio maior de um determinado assunto, ou seja, 

no começo o novato precisa de ajuda/suporte do indivíduo mais experiente para 

realizar a atividade e, assim, a atividade é solucionada em conjunto.  

Portanto, as ações auto e interformativas estão interligadas, representando a 

estrutura básica do processo formativo, manifestam-se quando o sujeito se percebe 

em desenvolvimento profissional, buscando processos de mudanças e de 

transformações.  

A partir dos estudos de Isaia (2006) e Bolzan et al. (2016), compreendemos 

os processos formativos da docência como os percursos formativos atravessados 

por tempos, espaços, lugares variados, que vão implicando nas escolhas que o 

sujeito faz ao longo da sua trajetória pessoal e profissional, a fim de se constituir em 

um profissional da docência, ou seja, está implicado na atividade de aprender a 

docência.  

O processo formativo e o desenvolvimento profissional apresentam um 

componente de autoignição, ou seja, é necessário que o professor tenha vontade 

para se envolver em atividades de formação e construir a sua professoralidade 

(ISAIA; BOLZAN, 2009). 

Os processos formativos revelam os trajetos de formação, implicados nos 

percursos estabelecidos, a fim de alcançar os objetivos para se produzir professor. 

Nesse viés, ao retomarmos a ideia de aprendizagem docente, levamos em 

consideração a subjetividade dos professores formadores expressas em seus 



133 

 

discursos, em como eles percebem e interpretam os seus percursos formativos 

produzidos ao longo da sua trajetória profissional.   

As narrativas evidenciam que as vivências produzidas na prática de sala de 

aula e no exercício de atuação cotidiana na universidade interferem na sua 

professoralidade docente, pois o professor se vê como uma pessoa em permanente 

aprendizagem, se colocando disponível para lidar com incertezas e dúvidas e, ao 

mesmo tempo, estando envolvido com o processo formativo do seu aluno, exigindo 

uma postura de troca e de colaboração. Nesse sentido, o aprender a docência 

ocorre em um exercício continuado, acompanhando toda a trajetória do professor e 

indicando a sua incompletude. As vozes a seguir demarcam que o processo de 

aprendizagem é contínuo: 

Eu gostaria de poder contribuir mais e é bom que a gente não esteja plenamente 
satisfeita, porque a gente está sempre reavaliando o trabalho. Eu nunca dou 
uma disciplina igual a outra, porque a gente está sempre reavaliando. Tem um 
texto que eu começo uma disciplina de instrumentação, que discute a natureza 
da ciência, o que é comprovação científica e isso eu comecei assim em alguns 
momentos, em outros comecei com esse texto discutindo mais para o final e isso 
fez diferença. Tem coisas que você tem que estar permanentemente avaliando e 
é bom, entre aspas, que você não se sinta plenamente satisfeito, porque você 
vai atrás de outras coisas. Eu acho que o professor não pode perder isso nunca, 
mesmo que ele se sinta satisfeito (Prof. FF02). 

Não, ninguém está satisfeito, a hora que a gente estiver satisfeito é uma coisa de 
acomodação e aí vai acabar a tua qualidade, piorando bastante. Mas eu ficaria 
mais contente se eu pudesse aprovar mais alunos, mais alunos teriam aprendido 
mais coisas comigo, não teria aquela evasão grande que tem as minhas salas de 
aula, que 30% dos alunos, depois da primeira prova, desistem das disciplinas, 
isso eu jamais vou ficar satisfeito. [...] (Prof. FF04). 

Eu diria que parcialmente satisfeito, porque eu faço o máximo que eu posso pra 
interferir na realidade, para construir uma condição que me leve àquilo que eu 
imagino que seja o meu papel como educador. Mas eu tenho que admitir que 
como todo mundo eu também sou vítima do sistema e por mais que eu resista e 
que eu lute contra todo esse processo de massificação que nós estamos vivendo 
hoje, eu também sou levado de roldão por esse processo e que obriga a gente a 
publicar de uma forma insana, a orientar um caminhão de alunos ao mesmo 
tempo, a trabalhar enlouquecidamente, ou seja, eu acho que tudo isso depõe 
contra a qualidade. Parte da minha frustração é o fato de que eu não consigo ter 
o tempo necessário para a formação, reflexão para um trabalho que eu acho que 
deveria ser feito de uma forma muito mais lenta do que é (Prof. FG01). 

O aprendizado está vinculado a eu tentar buscar algo melhor. Ele é fundamental, 
e eu acho que todos nós somos formadores de opinião e temos que ter um 
cuidado muito grande naquilo que falamos, temos uma responsabilidade muito 
grande, principalmente em sala de aula. Eu sempre digo aos meus alunos que a 
sala de aula é um espaço sagrado, porque é um momento aonde a gente se 
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qualifica, aonde a gente aprende, discute, aonde a gente cria os nossos 
conceitos e os pré-conceitos também. Mas, enfim, eu acho que é nesse sentido 
e, por isso, também nós temos que nos manter sempre atualizados e sempre 
buscando o melhor, para que os nossos alunos sejam favorecidos com isso 
(Prof. FG03). 

Eu acho que estou tentando desenvolver um bom trabalho, de vez em quando a 
gente se frustra, porque aquilo que a gente se propõe a fazer não consegue. Eu 
acho que a gente tem que tentar. Tenho trabalhado sério para fazer um bom 
trabalho. Claro que tem alguns momentos que a gente dá uma “baquiada”, que a 
gente encontra dificuldades, dificuldades internas, dificuldades em sala de aula, 
a turma muito heterogênea, a não consegue desenvolver legal o trabalho, mas 
eu acho que eu estou tentando, não vou dizer pra ti que a gente não tem que 
melhorar, acho que a gente sempre tem que melhorar (Prof. FM01). 

As exigências é que nós temos que estar sempre atualizados e agora que eu 
tenho doutorado, que eu atuo em programas de pós-graduação, a coisa ficou 
mais difícil ainda, porque os alunos procuram, querem uma orientação. Então 
tem que saber separar bem isso, o que é um aluno de pós-graduação, o que é 
um aluno de graduação, o que eu preciso para orientar um aluno de 
pós-graduação, que conhecimentos eu tenho que ter, o que é mais importante 
na hora de fazer um mestrado, o que é mais importante na hora de fazer um 
TCC. Nós não temos essa formação, nós aprendemos na marra, na prática. Eu 
não tive essa formação na licenciatura em Matemática, eu vim a ter no 
doutorado e, mesmo assim, não estudei tudo (Prof. FM03). 

Com base nas reflexões feitas na literatura pertinente a área em questão, 

entendemos que não é possível pensarmos na construção da professoralidade sem 

levarmos em conta as trajetórias pessoais e profissionais dos professores. 

Entendemos que o desenvolvimento profissional docente se caracteriza nesse 

percurso, não como um momento planejado intencionalmente ou de forma linear, 

mas como um processo dinâmico, contínuo, que envolva a participação e a 

transformação dos sujeitos, favorecendo a construção compartilhada do 

conhecimento pedagógico e possibilitando, assim, a reflexão e a reorganização das 

estratégias do trabalho pedagógico para a aula universitária.  

Portanto, acreditamos que o professor universitário precisa se pensar em 

processo de desenvolvimento permanente, não se satisfazendo apenas com a 

titulação acadêmica. Consideramos imprescindível, na formação e no 

desenvolvimento profissional, que o professor se coloque como alguém que também 

aprende com seus alunos, com seus pares, enfim, possibilitando questionar suas 

próprias crenças e práticas. De acordo com Bolzan (2009b, p. 136), “é preciso criar 

uma rede de relações capaz de proporcionar que o conhecimento seja 

compartilhado e reconstruído, cotidianamente, desde a formação inicial”. 
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Nesse sentido, diante do individualismo que os docentes encontram no 

contexto universitário, o processo de colaboração e de reflexão e o trabalho conjunto 

podem ser fatores determinantes para a obtenção da (trans)formação e construção 

de saberes compartilhados, de modo que o intercâmbio de ideias e concepções 

entre ensinantes e aprendentes promova avanços na formação e leve ao 

desenvolvimento profissional docente desses sujeitos, viabilizando novos modos de 

produzir à docência.  

Considerando que o professor aprende ao longo da sua trajetória profissional, 

à medida que toma consciência do seu inacabamento, incita-nos pensar em outro 

aspecto da aprendizagem docente que é do reconhecimento sobre a necessidade 

de refletir acerca da produção da sua docência. Para isso, a atividade docente e a 

discente de estudo são elementos constitutivos dos processos formativos de ser 

professor, uma vez que ajudam a acionar os processos de aprender a docência. 

Isaia (2006), Isaia e Bolzan (2009) denominam atividade docente de estudo como 

um mecanismo complexo, utilizado para acionar o processo de aprender a ser 

professor. Envolvem tanto as ações e operações, quanto as estratégias mentais 

necessárias à aprendizagem de ser professor. Segundo as autoras, aprender a 

atividade própria de ser professor implica em três momentos que estão interligados.  

No primeiro momento, o docente tem que compreender a tarefa educativa a 
ser realizada. Em um segundo momento, saber quais as ações e operações 
necessárias para realiza-la. Em um terceiro momento refere-se a 
auto-regulação da tarefa, ou seja, o docente faz uma retomada dos 
caminhos percorridos, avalia-os e tem a possibilidade de refazer e 
reorganizar sua tarefa (ISAIA, 2006, p. 377). 

E é nessa perspectiva que consideramos a atividade docente de estudo como 

parte do processo desencadeador de aprendizagem docente. Aprender a ser 

professor exige ações e operações a partir de necessidades e/ou interesses a serem 

solucionados na atividade de estudo. O processo de reflexão sobre a sua própria 

atividade pedagógica é um desafio, tendo em vista a necessidade de responder às 

demandas do campo profissional para o qual forma, proporcionando a qualificação 

do seu trabalho pedagógico. Já a atividade discente de estudo implica que o futuro 

professor se estabeleça como sujeito do processo de aprender, envolvendo a 

compreensão da tarefa educativa e a sua própria auto avaliação. Podemos destacar 

que essa atividade remete ao envolvimento do estudante com atividades de 
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pesquisa, extensão, monitorias, estágios curriculares e atividades nos componentes 

curriculares propostos nos cursos de formação inicial.  

Assim, entendemos que a atividade docente e a discente de estudo, implicada 

pelas ações auto e interformativas, referem-se ao modo como o professor e o 

estudante em formação organizam seus processos de aprender.   

Nesse sentido, observamos, nos discursos dos professores formadores, a 

importância do estudo para o seu aprofundamento intelectual, buscando atender à 

pesquisa que desenvolve como para a preparação do seu trabalho pedagógico. A 

iniciativa do estudo se estabelece pelas ações autoformativas e interformativas que 

são mobilizadas de forma individual, mas também por meio da colaboratividade.  

No entanto, os formadores se sentem prejudicados pela falta de tempo para a 

produção do seu próprio estudo, devido à grande demanda de atividades no ensino 

superior. As narrativas abaixo demonstram essa afirmação. 

Está tudo ligado, não chego a dizer “essa semana eu vou estudar tantas horas”, 
mas, sem dúvida nenhuma, duas ou três horas por dia, pelo menos, estou 
relacionada ao meu material de aula, e acho que até mais. Se for parar para 
pensar o tempo que eu estou observando na internet, enquanto estou fazendo 
coisas para os meus trabalhos, preparando projetos, lendo relatórios, estou 
juntando material. Agora, por exemplo, fui para Rio Grande, na FURG, me 
mandaram vários materiais e o que eu estou fazendo, eu estou lendo e, na 
leitura, digo “tal material é pra aula tal, tal material é para aula tal” (Prof. FCB02). 

Sempre antes de cada aula eu me organizo de novo para estar preparada para 
aquela aula. Então, é uma nova leitura de todos esses materiais, e isso 
demanda tempo, mas eu não saberia te dizer quanto assim, porque depende de 
cada semana. Mas eu não vou para uma aula sem eu ter o conhecimento claro 
daquilo que eu vou dialogar com esses meus alunos. Por mais que eu já tenha 
lido este material, sempre faço uma releitura com anotações também. [...] Eu 
queria ter mais tempo (Prof. FF01). 

Eu primeiro procuro textos, referências de textos, de periódicos internacionais, 
de inglês, espanhol, livros, eu estou sempre comprando livros, olhando sempre 
as referências. Não é muito sistemático o meu estudo, porque eu não tenho um 
tempo de falar: “hoje a minha manhã vai ser pra isso”. Não, porque sempre 
aparecem coisas ou aparecem problemas burocráticos e você tem que resolver, 
então, pra você estudar assim como pra você escrever, você precisa falar agora 
vou me isolar do mundo, vou estudar e vou escrever. Eu gostaria de poder ter 
esse tempo, mas não tenho tanto. Eu preciso começar a escrever o que a gente 
está produzindo e eu não consigo tempo. Tem momentos em que faço isso 
sozinha e tem outros em que a gente discute com o colega do grupo, com outros 
professores; os alunos de pós-graduação ajudam bastante, a gente tem os 
seminários de grupo. Alguma coisa que você viu no individual você fala “opa, 
isso é legal de discutir no grupo, você traz para o grupo”. O que eu gostaria 
mesmo era ter tempo de sistematizar isso no papel, na produção, mas isso é 
uma questão de organização (Prof. FF02). 
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Sim, até mesmo dentro dos textos que eu tenho que dar aos meus alunos, que 
tenho que ler, tenho que estudar para levar para sala de aula e é um tempo bom 
de uma semana e outra. O tempo que eu não estou me dedicando a orientação, 
estou buscando, estou pesquisando (Prof. FG03). 

Eu normalmente preparo um pouquinho na frente, já prevendo isso, sempre 
penso: “hoje eu vou falar mais nesse conteúdo para segunda eu trabalhar com a 
mesma turma, eu tenho um conteúdo, eu tenho um assunto para falar, eu sei o 
que eu vou fazer”, já planejo com antecedência [...] e, às vezes, em casa, 
também pego algum material, vou para a internet ou até mesmo vou assistir 
alguma coisa sobre determinado assunto, vou procurar bibliografia, vou procurar 
artigo, alguma coisa assim, que fale sobre aquilo. Tem que estar sempre 
estudando, é constante (Prof. FM01). 

[...] sempre por uma questão de necessidade, as necessidades pintam, assim 
como eu te expliquei aquela hora da questão da organização do trabalho 
pedagógico, as necessidades surgem na minha cabeça pelas vivências e, a 
partir desse surgimento, eu começo a mapear e a separar quais são os autores, 
quais são as temáticas que tenho que buscar para estudar, mas não vou dizer 
que estudo todos os dias, porque aí é bobagem. Mas não tem como toda a 
semana você não estar mapeando e se dedicando, buscando literatura 
atualizada, buscando coisas novas. Então, quem não gosta de estudar não pode 
ser professor [...] porque não tem como um professor não estudar para ser bom, 
para ser atualizado e estudar assim num plano bem complexo, no meu conteúdo 
específico, na área filosófica, sociológica, no campo de educação. (Prof. FQ02). 

Nesse sentido as ações auto e interformativas são a base do 

desenvolvimento dos sujeitos em formação inicial e implicam nos sentidos 

produzidos da e na docência. Mas é importante que professor formador provoque 

essas ações, para favorecer a própria autonomia discente.  

Nas narrativas dos acadêmicos, observamos que o estudo é mencionado 

como uma tarefa, ou seja, o estudante se organiza para atender aos objetivos de 

uma avaliação, de uma prova e não como uma atividade que tenha importância, 

garantindo o aprofundamento sobre os temas em estudo.   

Nos fragmentos que seguem, explicitamos essas ideias: 

Eu começo a estudar geralmente quando tem prova, mas eu começo porque eu 
não gosto daquela coisa de estudar muito um dia antes, como a maioria faz, eu 
prefiro ir estudando aos poucos (Est. CB01, 3º Semestre). 

Infelizmente o nosso curso tem muitas coisas que a gente aprende 
simplesmente para passar em uma disciplina, porque a gente sabe que são 
coisas que não aplicamos no Ensino Médio, então embora o objetivo seja 
estudar e aprender para a minha formação, muitas vezes, acontece do estudar 
para ter uma nota e aprovar em uma disciplina. O meu modo de aprender é 
escrevendo, então durante a aula eu escrevo muito, eu escrevo tudo o que for 
ouvindo, o que eu achar importante, os meus cadernos tem páginas e mais 
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páginas, e o meu estudar também é escrevendo, eu sempre faço resumo. Às 
vezes o resumo do resumo, tipo assim, eu faço um resumo e depois eu faço um 
esquema e um mapa conceitual e se são disciplinas da Física eu costumo fazer 
exercícios, lista de exercícios, que é o que nos exigem (Est. F02, 5º Semestre). 

Eu estudo porque eu tenho bastante dificuldade. Quando eu entrei na faculdade, 
senti um “baque”, porque eu não pensava que era tão difícil assim matemática. 
Então eu procuro estar sempre com tudo em dia, os professores dão as matérias 
e, quando eles soltam as listas, eu já vou fazendo para não acumular tudo no 
final, mas antes disso, eu já vou dando uma olhada no conteúdo, alguma coisa, 
para eu não ficar tão perdida, porque depois chega no final, agora fim de 
semestre está todo mundo correndo porque fica bastante coisa acumulada 
(Est. M01, 3º Semestre). 

O meu estudo é mais voltado para as disciplinas até agora, como eu tenho o 
projeto da bolsa eu estou lendo mais para mim também sobre educação que é 
novo para mim, antes eu só lia para passar na cadeira, mas agora já está 
começando a virar seriedade, estou começando a ler para ficar para mim e ai eu 
pego uns livros bem legais sobre educação (Est. G01, 3 Semestre). 

Eu normalmente estudo antes das provas, porque pra mim não funciona ficar 
uma semana estudando, se tem trabalho, se tem que estudar, eu sento e 
estudo, aquele é o momento para fazer isso. Eu sento na frente do computador, 
pego caderno, livro ou que tiver que fazer resumo, porque eu acho que as 
pessoas têm três maneiras de aprender: escrevendo, lendo ou ouvindo. Então o 
meu método é escrevendo, eu gosto muito de escrever, escrevo resumo, faço 
exercício, faço de novo, escrevo, escrevo, escrevo até aprender (Est. Q03, 
7º Semestre). 

Os estudantes que estão no final do curso, ou seja, realizando o estágio 

curricular supervisionado, destacam o estudo como prioridade para pensar e 

preparar as suas aulas. Denotamos que o estudo contribui para a construção da sua 

docência, aprendendo a lidar com as contingências diárias e conseguir alcançar o 

objetivo maior que é o da aprendizagem de seus alunos. As narrativas que seguem 

expressam o comprometimento dos estudantes com o estudo para a preparação da 

sua aula: 

Esse ano eu estudo mais para dar aula do que para as próprias disciplinas, 
porque na geografia tem-se a cultura de que, quanto mais para o fim do curso, 
mais diminuem as provas e aumentam os trabalhos, até por ter essa cultura de 
produção acadêmica. Então o meu estudo para as disciplinas do curso acaba 
sendo na realização dos trabalhos, tu te obriga a um estudo mínimo para 
conseguir realizar e eu tenho uma visão de que, se estou no oitavo semestre, 
vou sair profissional em alguns meses, não dá para entregar qualquer trabalho, 
tem que ter um corpo, uma noção, uma coerência então acaba que na produção 
de trabalhos. E o meu estudo tradicional de sentar e estudar é para dar aula 
(Est. G04, 8º Semestre). 
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Ele vai te acrescentar em alguma coisa, qualquer tipo de estudo é um 
conhecimento que tu vai adquirir e que vai te acrescentar em algum momento. 
Agora eu não estou conseguindo me organizar muito, para o estágio eu tiro 
muito tempo, não estudar teoricamente, mas preparar aula, pensar material, 
pensar questões. Quando eu penso em uma questão, resolvo ela para ver se 
está legal, se o aluno tem condições de fazer. Então para o estágio eu dedico 
muitas horas, porque é uma coisa que eu vou afetar terceiros, tenho que me 
preparar. A disciplina que estou fazendo quem vai se prejudicar sou eu, eu não 
deveria estar empurrando (Est. M04, 8º Semestre). 

Eu tenho bastante tempo livre agora nesse semestre, estou fazendo quatro 
disciplinas, contando com o estágio. Então se eu achei uma notícia interessante 
para fazer para os meus alunos de estágio, eu vou ler a respeito dela e ver como 
eu poderia fazer uma aula abordando isso, se vou só trazer a informação pra 
eles e falar em sala de aula ou seu vou preparar um texto, trabalhar em cima 
dele. Então é mais no tempo livre que eu tenho mesmo (Est. Q04, 8º Semestre). 

Inferimos que os processos formativos, que os professores formadores e os 

estudantes em formação inicial vivenciam, levam a pensarmos em um modelo de 

formação. Sabemos que há, na literatura, diferentes modos de compreender o que 

seja formação.  

Etimologicamente a palavra formação tem origem na língua latina, e é 

derivada do termo formatio, que significa ação de formar, de dar forma, de construir. 

O dicionário Aurélio apresenta como significado o ato, efeito ou modo de formar, ou 

ainda, relacionado à constituição de caráter, de personalidade. Estas definições 

indicam que o termo formação está relacionado a um processo de transformação.  

Sobre o conceito formação, Marcelo Garcia (1999, p. 18), em seus estudos, 

faz algumas considerações, justificando que “em alguns países como França e Itália, 

é utilizado para referir a educação, preparação, ensino e outras atividades dos 

professores. Em outros países de língua inglesa preferem termos como educação 

(Teacher Education) ou de treino (Teacher Training)”. A formação ainda pode ser 

associada a três aspectos:  

[...] como uma “atividade”, para o qual podemos entender como uma função 
social de transmissão de saberes, de saber fazer ou do saber-ser; como um 
processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, que se realiza 
pelas possibilidades de aprendizagem e de experiências do sujeito ou como 
instituição, quando se refere a estrutura organizacional que planeja e 
desenvolve atividades de formação (MARCELO GARCIA, 1999, p. 19).  

Em decorrência dessas características entendemos que o conceito 

“formação” não se exemplifica por meio da educação, ensino e treinamento, mas 

está relacionado ao modo como o sujeito se coloca diante dos desafios de se 

formar; está relacionado à capacidade e à vontade do indivíduo em ativar o seu 
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desenvolvimento pessoal. Como vemos, o conceito formação apresenta uma 

diversidade de significados e pode ser olhado como um processo formativo, tanto 

individual como social. De acordo com Moita (1992, p. 115), “ninguém se forma no 

vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um 

sem fim de relações”.  

Nesse sentido, o conceito de formação pode ser entendido não somente do 

ponto de vista da produção da autonomia, mas como um conjunto de condutas, de 

interações entre sujeitos, em busca de uma aprendizagem que favoreça o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. É na inter-relação entre 

pessoas que se promovem contextos de aprendizagem, os quais favorecem o 

desenvolvimento dos indivíduos.  

Ferry (2004) caracteriza a formação como um trabalho que o sujeito faz sobre 

si mesmo, a partir dos seus próprios meios e interesses, promovendo o seu 

desenvolvimento pessoal e construindo uma atitude singular frente à docência. 

Nessa mesma direção, Marcelo Garcia (1999, p. 19) menciona o conceito “como um 

processo de desenvolvimento e de estrutura da pessoa”, ou seja, é um processo 

relacionado à vontade de formar-se, resultando em uma transformação do sujeito e 

na produção de constantes e contínuas aprendizagens. 

Além do posicionamento que possamos ter a respeito do conceito de 

“formação”, tendo em vista a teoria a qual nos fundamentamos, é importante 

salientar que essa formação está pautada nos modos de aprender a ser professor 

que vão se organizando a partir de ações auto e interformativas, prioritariamente, e 

que podem ser olhadas como um trabalho que o sujeito faz sobre si, com a 

possibilidade de se colocar em condições de, propiciando o compartilhamento de 

saberes, de conhecimentos e de experiências.  

Logo, não é possível pensarmos na construção da aprendizagem de ser 

professor dos estudantes e dos formadores sem levarmos em conta a trajetória de 

formação de cada um, como se deu a escolha pela licenciatura, mais 

especificamente a opção pela docência e as marcas das suas vivências durante a 

sua trajetória, destacando como os processos de aprendizagem foram se 

consolidando no processo de formação.  

A partir das discussões sobre a trajetória dos sujeitos da nossa pesquisa, 

compreendemos que a aprendizagem alude em diferentes dinâmicas dos processos 

formativos, apontando uma concepção de formação a qual expressa a docência 

como um processo de inacabamento, ou seja, como um “continuun” propagado 
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pelas experiências vivenciadas ao longo da trajetória de vida e pela tomada de 

consciência de que, nesse processo, tanto o formador como o estudante aprendem 

simultaneamente, pela buscas de redes de mediação e colaboração, proporcionando 

a sua aprendizagem de ser professor.   

Portanto, o aprender também depende das concepções que os sujeitos têm 

sobre a docência, suas representações, sendo capazes de produzir sentido e 

significado sobre elas. Os modos como eles ensinam e como eles pensam suas 

proposições pedagógicas interferem nos seus saberes e fazeres docentes. Assim, 

reconhecer as concepções de docência dos formadores e dos estudantes dos 

cursos de licenciatura destacados consiste em respondermos a outro objetivo da 

nossa tese, no qual se configurou a referida dimensão. 

3.2 DIMENSÃO CONCEPÇÃO DE DOCÊNCIA 

Reconhecer os professores e os acadêmicos em formação inicial como 

sujeitos produtores de saberes, valorizando a sua subjetividade e os conhecimentos 

internalizados por eles, ao longo da sua trajetória, constitui-se na base para a nossa 

compreensão sobre como estes sujeitos compreendem e caracterizam à produção 

da docência. 

A dimensão Concepção de docência se constitui pela compreensão dos 

professores formadores e dos estudantes dos cursos da área de Ciências 

Biológicas, Exatas e da Terra sobre a docência. Assim, as narrativas revelam o que 

esses sujeitos consideram como a especificidade da docência.  

De acordo com as falas de alguns formadores, a docência é compreendida 

sob diferentes aspectos, como uma atividade complexa, de mediação, de troca com 

o outro ou como algo vocacionado. As narrativas a seguir expressam essas ideias:  

É complexa, dava para fazer uma dissertação sobre isso, uma tese. Mas, em 
linhas gerais, eu acho que é possibilitar ao aluno vivências, em que ele possa se 
descobrir como professor, é sempre a questão da vivência, como que possibilita 
vivenciar algumas coisas que tenham a ver especialmente com o conhecimento. 
Eu acho que um professor ensina o que ele é, que a gente só ensina o que é, 
então a gente precisa conhecer quem a gente é (Prof. FCB03). 

Eu acho que a docência representa um espaço de mediação para mim, ou seja, 
o docente para mim é uma figura estratégica que ele está colocado em um 
determinado momento da caminhada do aluno, no sentido de construir as 
condições para que esse aluno transponha determinados momentos de sua 
formação (Prof. FG01). 
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Pra mim é tudo, é onde nós tocamos. Eu acho que a docência é um exercício de 
troca (Prof. FG03). 

Eu acho que a docência, em primeiro lugar, é um sacerdócio, é uma missão que 
a tu tens, se tu não gostar da docência, saia fora, tu tens que ser apaixonado. 
Como é que tu vais fazer com que os alunos gostem da matemática, se tu tens 
horror de estar na frente da sala de aula? Tu tens que vibrar com aquilo que tu 
fazes, tens que mostrar que aquilo que tu estás fazendo, tu estás fazendo com 
gosto, com amor. Eu acho que isso tem muito de sacerdócio, de missão, acho 
que a nossa missão é essa, mais do que isso, nós temos que ser capazes de 
modificar, de influir, influenciar as pessoas pelo lado positivo (Prof. FM01). 

É trabalhar com atitude de respeito com o aluno, eu sou contra um ensino 
mecânico, por exemplo, que leva a uma aprendizagem mecânica. Nós somos 
comportamentalistas por natureza, mas depois da minha formação eu tento, 
assim, que mesclar todas as coisas numa sala de aula, um pouco do 
humanismo, um pouco do conjuntivíssimo, um pouco do comportamentalismo 
em situações diversas. Então eu acho que é fazer tudo isso com amor também, 
e isso é docência para mim (Prof. FM04). 

Como observamos, nas narrativas de Prof. FCB03, Prof. FG01, Prof. FG03, 

Prof. FM01 e Prof. FM04, a especificidade da docência está centrada no ser 

professor. É muito mais do que exercer uma profissão, é compartilhar 

conhecimentos, mostrar caminhos, ensinar, mas também aprender com os alunos e, 

constantemente, renovar essas aprendizagens. Nessa direção, Freire (1996) afirma 

que ensinar exige querer bem seus educandos e a própria prática educativa que 

participa, estando aberto à rigorosidade, ao exercício da curiosidade epistemológica, 

mas também à afetividade. 

Compreendemos que os aspectos afetivos, a postura, a forma de se 

relacionar com o conhecimento que desenvolve e com os estudantes, seus valores e 

interesses também podem ser considerados elementos formadores e que 

caracterizam a docência.  

Os docentes, inclusive, trazem a importância de ensinar o conteúdo 

conceitual, entretanto deixam claro que somente esse tipo de conhecimento não é 

suficiente no processo de ensino, a experiência também é dada como fonte de 

conhecimento, como se evidencia nas narrativas que seguem: 

Pra mim a docência é passar experiência, muito mais do que conteúdo, o 
conteúdo hoje é o século do conhecimento, só que o conteúdo está disperso, o 
que faz um docente? Ele pega um conteúdo, pega uma gama de informação e 
prepara um caminho em princípio para outra pessoa que precisa disso, 
fundamentalmente pra mim é isso (Prof. FCB02). 
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Eu acho, não, eu tenho certeza de que a docência não é só ensinar. Eu também 
aprendo nesse processo e tem muita relação com o meu referencial. Então, 
assim, em duas palavras é ensinar e aprender, se eu pudesse sintetizar 
(Prof. FF01). 

Hoje eu diria assim que a docência é um exercício de práticas pedagógicas, no 
sentido de ensinar a aprender, de estar ali com os alunos, dialogando. As 
minhas aulas são muito assim, hoje elas são muito dentro dessa prática do 
diálogo, é uma aula expositiva e dialogada e é de orientação, de reflexão 
(Prof. FG04). 

Ao trazerem a experiência como importante para a produção da docência, 

destacamos os estudos vygotskianos (1995), os quais caracterizam a experiência 

como algo comum a todos. No entanto, a forma como cada um a subjetiva produz 

um sentido que é único, particular e que é capaz de se tornar uma vivência para o 

sujeito. 

Nessa mesma direção, Cunha e Zanchet (2014, p. 19) nos ajudam a 

compreender que a docência  

[...] é uma atividade complexa. Só quando for reconhecida essa 
complexidade, poderemos avançar em processos de qualificação mais 
efetivos. Exige saberes específicos que tem um forte componente de 
construção na prática. Entretanto é uma prática que não se repete, é 
sempre única. Como tal exige capacidades para enfrentar situações não 
previstas.  

A docência, compreendida como atividade complexa, exige que pensemos no 

conjunto de saberes que precisam ser mobilizados nos processos do ensino e da 

aprendizagem. Sabemos que o que torna qualquer trabalho uma profissão é um 

conjunto especializado de saberes. No caso do trabalho que o professor desenvolve, 

não há um consenso sobre qual seja esse conjunto de saberes.  

O que existe hoje na literatura é uma diversidade de tipologias de saberes 

docentes, que servem de explicações para os diferentes tipos de conhecimentos que 

o professor mobiliza ao desempenhar sua atividade docente. Autores como Freire 

(1996), Gauthier (1998), Perrenoud (2001), Shulman (1987), Tardif (2002), Pimenta 

(2005), entre outros, tentam mostrar, em seus escritos, a complexidade dessa base 

de conhecimentos para a atividade da docência. No entanto, acreditamos ser 

necessário compreender como os professores mobilizam esses saberes nas suas 

atividades e como esses mesmos saberes implicam no processo da aprendizagem 

docente.  
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Para Tardif (2002), são os saberes docentes que alicerçam o próprio exercício 

diário da docência. No seu entendimento, os saberes dos professores não podem 

ser separados de outras dimensões do ensino, de outras realidades, nas quais a 

sociedade se encontra, ele está relacionado com esses condicionantes e com o 

próprio contexto do trabalho. 

Na perspectiva desse autor, o saber dos professores está relacionado, em 

especial, aos elementos constitutivos do trabalho docente, “está relacionado com a 

pessoa e a identidade profissional, com as suas relações com os alunos em sala de 

aula e com os outros atores escolares na escola, etc.” (TARDIF, 2002, p. 11). Dessa 

forma, o saber docente, no entendimento do autor, é construído socialmente a partir 

da prática e do confronto com as condições da sua profissão.  

Os saberes docentes provêm de diferentes fontes e dão origem a um saber 

“múltiplo, plural formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36). Mesmo reconhecendo e desenvolvendo sua 

argumentação, no sentido de afirmar essa diversidade de saberes que estão 

relacionados com os fazeres dos professores, destacamos os saberes experienciais. 

Essa posição de destaque se justifica pelo fato de os professores, em geral, 

manterem uma relação de exterioridade com os demais saberes, no sentido de 

apenas “transmitirem” os saberes produzidos e legitimados pela universidade e 

pelos formadores universitários, mas não serem produtores desse saber. Essa 

relação de exterioridade com os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional faz com que os professores valorizem mais os seus saberes 

experienciais por manterem um controle que se fundamenta e se legitima no fazer 

cotidiano da profissão. 

Outro importante aspecto da docência é que ela é, segundo Tardif e Lessard 

(2012), uma profissão de interação humana, em que a interatividade caracteriza-se 

no principal objeto do trabalho do professor. Essa ação de interatividade está 

estritamente vinculada à linguagem, ou seja, à comunicação.  

Na perspectiva vygotskiana, a linguagem é uma representação da realidade, 

é um sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, que influencia a 

construção do pensamento. A linguagem é considerada como as diferentes línguas, 

por exemplo, linguagem artística, linguagem matemática, geografia, entre outras. 
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A cultura fornece os subsídios de perceber e organizar o real, constituindo os 

instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o homem e o mundo, ou 

seja, o homem se constitui pela interação social, mediado por um desses 

instrumentos que é a língua.   

Do ponto de vista da língua como instrumento de mediação, é importante 

referir que a linguagem, segundo Vigotski (2007, p. 412), “não serve como 

pensamento pronto. Ao transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura 

e se modifica”, ou seja, o pensamento não somente é expresso em palavra, mas se 

realiza por meio dela, sendo um processo interno mediado. À medida que o sujeito 

vai se desenvolvendo vai organizando esses pensamentos e expressando-os por 

meio da fala externa, a linguagem falada.  

Toda a palavra tem um significado que é construído socialmente e cada um 

atribui a ela um sentido, de modo particular, pessoal. Assim, a linguagem falada é 

dialógica, possibilitando diferentes pontos de vista dentro de uma atividade que 

exige a colaboratividade dos envolvidos. Nesse sentido, os participantes 

reconstroem significados e sentidos sobre as experiências, compartilhados com 

companheiros mais capazes, permitindo reorganizar os processos cognitivos.  

Durante as atividades de ensino e aprendizagem é preciso organizar espaços 

interativos de forma que todos os participantes desfrutem de suas potencialidades 

via linguagem. Assim, a docência passa a ser construída colaborativamente, num 

trabalho coletivo, em que os conhecimentos vão sendo construídos de forma 

gradativa e compartilhada.  

Nessa dimensão, de acordo com os estudos vigotskianos, é imprescindível 

olharmos para os sujeitos da nossa pesquisa como seres sociais, únicos, 

particulares, que aprendem ao longo da vida, com suas vivências, nas relações e 

interações com os outros; que constroem significados à medida que vão tendo 

experiências e contato com a cultura na qual estão inseridos. Daí a necessidade de 

observarmos as narrativas dos professores formadores e dos acadêmicos, buscando 

compreender o significado do pensamento e da linguagem que lhes são próprios.  

Para o Prof. FM04 e o Prof. FG02, a docência é uma atividade cujo 

significado ultrapassa a sala de aula, envolve as orientações com alunos em 

pesquisa e a vivência em outros espaços de formação como a gestão e a extensão 

na universidade. Os excertos seguintes explicitam essa passagem:  
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A docência? Eu me coloco como docente da universidade, eu acho que não é só 
simplesmente vir dar aula, como eu digo para os alunos que fazer o curso não é 
só vir assistir a aula, eu acho que você tem que se envolver nas questões da 
universidade, você tem que participar de vários eixos. Tem gente que diz: “eu 
não quero saber de questão de gestão”, eu acho que quando tu fazes gestão tu 
começas a entender um pouco a constituição da universidade, tu conheces 
instâncias que antes nem tinhas contato. Eu acho que também o acesso, porque 
as vezes, como coordenadora, por exemplo, eu conheço um monte de gente de 
outras áreas, professores e técnicos de outras áreas. Então, eu acho que tem 
muita questão de orientação com os alunos, projetos, projetos de pesquisa, de 
extensão (Prof. FM04). 

Pra mim a docência é bem mais do que o fato de ser professor formador, ela 
embarca uma série de outras atitudes, não só a do professor, tanto nos projetos, 
porque não é só aula, focado nas disciplinas, mas toda uma vivência de projetos 
de pesquisa, principalmente na extensão. Eu tenho feito bem menos extensão 
do que eu já fiz, todas essas funções que a gente acaba assumindo. Mas a 
extensão complementa muito a docência, através dos projetos, do 
acompanhamento dos alunos em projeto nas escolas. As disciplinas são muito 
fechadas, os currículos das disciplinas são fechados e eles não permitem uma 
abrangência maior do que é ser docente (Prof. FG02). 

Os docentes14 ajudam-nos a entender os sentidos e os significados 

imbricados na sua formação docente, quando narram a importância de se conhecer 

a universidade e sua estrutura organizacional. Dentre as experiências, destacam o 

envolvimento em coordenações de cursos e outras instâncias administrativas, 

projetos de extensão que possibilitam ao formador a reflexão sobre a sua atuação, 

repercutindo na organização do seu trabalho pedagógico e nas próprias escolhas 

dos seus percursos formativos. 

A gestão universitária está a se consolidar nas instituições, ampliando o 

trabalho docente universitário. Nessa direção, Zabalza (2004, p. 70) problematiza a 

importância do reconhecimento de não somente se ambientar, mas se inserir de 

forma efetiva nestes espaços:   

Conhecer o marco legal de uma instituição, sua estrutura material e formal 
é, de fato, conhecê-la pouco, e deter-se apenas nisso supõe desconhecer o 
que realmente ela é e como funciona: o que a instituição tem de instituído e 
de constituinte, de tensões e de acordos, os modelos de distribuição de 
poder e de relações entre pessoas e funções. Isso, na verdade, é o que 
constitui a “cultura” de cada instituição, sua natureza como sistema 
específico. 

                                                           

14
 Os estudos de Rios (2001) corroboram a compreensão de que o trabalho do professor formador 
está pautado para além da sala de aula, está permeado pelas exigências institucionais nas quais 
necessita estar preparado para atendê-las com qualidade.  
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Nesse contexto, é imprescindível que o formador participe dos espaços de 

gestão, para que compreenda a organização da universidade em seu todo, o que 

acaba influenciando no desenvolvimento de suas atividades como docente e 

potencializando seus processos formativos e também os dos estudantes.  

No que se refere à especificidade da docência, notamos, nas narrativas dos 

estudantes, um entendimento de que o professor é chave do processo de aprender, 

pois ele é o organizador do processo pedagógico. Para tanto, destacam a 

importância dele estar subsidiado teoricamente, adotando metodologias que 

desafiam e possibilitam o envolvimento do aluno e, consequentemente, o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas.  

Nesse sentido, na visão dos estudantes, proporcionar uma participação 

efetiva do aluno se constitui no professor se colocar como um sujeito aprendente, 

participando do processo, aproximando e articulando os conteúdos com a prática. 

Outra referência importante, colocada pelos estudantes, é a de que a docência se 

constitui na prática e ela tem a finalidade de fornecer acesso ao conhecimento não 

somente de ordem conceitual, mas conhecimentos que favorecem o aluno assumir o 

seu próprio processo de formação humana, de cidadão.  

As narrativas de Est.Q01, 3º semestre, Est. M03, 5º semestre, Est. CB03,7º 

semestre, Est.G03, 7º semestre e o Est.F04, 8º semestre expressam esse ideário 

de docência: 

O papel do professor pra mim é ensinar, eu tenho que, no caso, conseguir 
passar meu conhecimento para os alunos de forma clara e não só passar 
conteúdo, mas fazer com que entenda, e é o que eu pretendo ser como 
professor, é fazer com que meus alunos me entendam e entendam o conteúdo, 
não só decorem. Na minha trajetória eu tive professores que só largavam 
conteúdos e não se preocupavam se você entendia ou não (Est. Q01, 
3º Semestre). 

Bom, docência não é só questão de tu estares passando ali o conteúdo, nem só 
o conteúdo para o aluno quando tu estás dando aula, mas a questão é que tu 
também estás aprendendo. Docência tu tens que estar constantemente 
aprendendo, não podes parar no tempo, terminou a tua graduação tu vais dar 
aula e acabou, eu conheço pessoas que fazem isso e ficam sempre naquele 
método os anos inteiros. Eu acho que não dá para ser isso, não é que tu vais 
ensinar o conteúdo, mas, no momento em que tu passares aquilo, tu incentivarás 
os alunos a terem vontade de aprender, que não seja aquela coisa mecânica 
(Est. M03, 5º Semestre). 
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Docência para mim é o ato de ensinar, não necessariamente em sala de aula, 
pode ser em uma conversa que eu estou aprendendo alguma coisa (Est. CB03, 
7º Semestre). 

Docência é a arte de ser professor. É muito complexo, porque a docência exige 
também uma boa formação superior e não é o que nós temos aqui, uma 
formação voltada para a docência. Então a docência passa a ser uma coisa mais 
adquirida pela experiência, a gente aprende na prática mesmo (Est. G03, 
7º Semestre). 

Eu acho que docência é quando tu consegues unir uma forma de tu abordares 
certo conteúdo, assim, seja com um livro, seja com um experimento, no caso das 
ciências com o conteúdo conceitual mesmo. É quando tu consegues juntar o 
didático com o conceitual e aí, em minha opinião, tu tens uma docência 
caracterizada, assim. É aquela pessoa que consegue juntar o teórico com o 
ensinar (Est. F04, 8º Semestre). 

Eu vejo a docência como um processo de construção humana. Eu acho que a 
docência tem o poder de fornecer às pessoas, às crianças, aos jovens o acesso 
à cultura, à cidadania. A meu ver não precisa, apesar de hoje ter essa cultura, 
não precisa saber só conteúdo para a gente ser alguém no mundo, porque tem 
muita gente ignorante, sabendo muito conteúdo e não sabe se portar no mundo, 
a própria educação informal não tem nenhuma, então, a docência para mim é 
tornar alguma gente. Eu acho que essa pessoa tem que ser crítica, o meu aluno 
tem que ser um cidadão unido, independente de sua classe social, raça, gênero, 
ele tem que ser um cidadão. Isso para mim é o “q” da docência, tornar o aluno 
um cidadão (Est. G04, 8º Semestre). 

Vale destacar que as significações sobre a docência, que os estudantes 

trazem quando estão nos primeiros semestres do curso, e como elas são 

potencialmente [re]significadas ao longo da trajetória acadêmica se produzem de 

maneiras muito diferentes.  

A compreensão do Est. CB01, do terceiro semestre, ainda não é do todo do 

curso, portanto, se posicionar sobre uma possível atuação na docência ou como 

bacharel é muito incipiente, por apresentar ainda um movimento de chegada, de 

aproximação da vida acadêmica, mas acredita nas possibilidades que o curso tem a 

oferecer e a explorar. Ao falar sobre o assunto, apresenta anseios, medo de se 

colocar no papel de professor. Já o discurso da Est. G03, do sétimo semestre, 

reforça que a sua visão sobre a docência foi sendo modificada ao longo do curso e 

apresenta uma opinião mais consistente sobre ela, vista sob a ótica de um futuro 

professor de Geografia, como evidenciamos nas narrativas que segue:  

Não sei, essa é uma parte que eu tenho medo na hora de dar aula, de não 
conseguir cativar o aluno, eu acho que o professor tem que fazer isso. Eu 
também tenho medo de não conseguir passar as informações, não saber como 
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explicar, não sei. Eu acho que... não sei... o professor ele tem que ter o dom 
para fazer aquilo sabe, e é isso que eu espero que eu tenha, espero que sim... 
eu acho que é isso. Eu acho que na docência, mais assim para o Ensino Médio, 
Fundamental mesmo, tu vais... tu tens que mostrar para o aluno, passar para ele 
as experiências, o que tu aprendeste na faculdade, no curso, tentar passar isso 
para ele, eu acho que é mais isso (Est. CB01, 3º Semestre). 

A gente vai mudando de opinião no passar do semestre. Hoje eu vejo assim que 
a docência é tu ajudar, estar dentro de uma sala de aula, o estar com os alunos 
e ajudá-los a adquirir, que tu possas compartilhar o teu conhecimento com eles, 
para que eles possam formar o seu, para que eles possam formar a sua opinião, 
ajudar na formação de cidadãos críticos que é o que geografia faz e acho que 
todo o professor de geografia deve pensar nisso, estar dentro da sala de aula, 
compartilhar conhecimento com o aluno, e juntos constroem o conhecimento 
todo, ajudando aquele aluno a ter um raciocínio mais crítico a viver em 
sociedade de uma forma pensante e não ser uma massa de manobra (Est. G03, 
7º Semestre). 

Entendemos que as vivências e o percurso formativo escolhido pelos 

estudantes, durante a trajetória acadêmica, dirigem novas perspectivas sobre a 

docência. No entanto, para que ocorra essa transformação de pensamento, é 

necessária uma busca pessoal do estudante em explorar os espaços formativos que 

a universidade dispõe e outros fora dela. 

Outro elemento categorial identificado nas falas dos professores formadores e 

dos estudantes abrange as percepções sobre os desafios e exigências de ser 

professor, seja no contexto da educação básica, seja na universidade. 

Ao analisarmos as narrativas dos professores formadores, percebemos que 

estes se veem diante de desafios e de exigências impostos institucionalmente, como 

é o caso do atendimento aos processos administrativos em detrimento à docência. 

As exigências relativas à produção da pesquisa e da extensão e o envolvimento em 

cargos de gestão se tornam condições acadêmicas para exercer a profissão de 

professor universitário.  

O Prof. FCB01 reconhece a pesquisa como indissociável do ensino. Essa 

constatação pode ser atribuída pelas experiências marcantes durante a sua 

trajetória como pesquisadora, possibilitando uma maior proximidade com este 

campo e sentindo-se mais confortável para desenvolvê-lo. Entretanto, enxerga a 

articulação entre ensino e pesquisa como uma obrigação definida legalmente e nos 

discursos das instituições.  

Nessa perspectiva, Santos (2001, p. 23) entende que: 
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[...] a integração entre ensino e pesquisa na universidade representa um 
grande problema que precisa ser superado, se realmente se pretende a 
melhoria do ensino de graduação, hoje tão duramente criticado no interior e 
no exterior das instituições de ensino superior. Sucessivas mudanças de 
currículo têm mostrado que com modificações formais não serão resolvidos 
os desafios postos por esse nível de ensino. Percebe-se também que essa 
integração só será possível quando o ensino for colocado como prioridade 
ao lado da pesquisa, dispensando-lhe o interesse e os cuidados conferidos 
a esta última.  

Os espaços que perpassam a gestão e a extensão, inicialmente, parecem 

desconhecidos pelo docente, implicando na ausência de informação e na falta de 

conhecimentos necessários para o seu desempenho. A exemplo de que nos conta o 

Prof. FCB01, envolver-se com esses espaços torna-se uma obrigação e uma 

dedicação de tempo expressiva.  

Falta tempo pra gente se instrumentalizar melhor, porque na universidade a 
gente é contratado como professor, mas, imediatamente, quando a gente entra, 
é exigido de trabalho contribuição em outras três áreas além da docência, que 
são: administração, a extensão e a pesquisa. A pesquisa até a gente tem uma 
noção, por ter feito pós-graduação, a pesquisa a gente até tem um interesse e 
traz a vontade meios pra trabalhar, mas, pelo menos na minha área de biologia, 
a extensão e a administração são exigências que caem em cima da gente, são 
jogadas em cima da gente e a gente é obrigada, e isso toma tempo, toma 
pensamento, toma neurônios e isso realmente diminui o tempo, o esforço da 
gente, que poderia ser dedicado mais à docência (Prof. FCB01). 

Com base nesse excerto, é possível entendermos que há uma cultura 

acadêmica instituída, dinamizada pelo quadripé que envolve ações de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. Contudo, a pouca inserção na extensão toma 

visibilidade nessa narrativa, manifestando o despreparo do docente para as 

atividades que incidem nesse contexto, desafiando-o constantemente. Por sua vez, 

o ensino na universidade prioriza alguns mecanismos ideológicos que são 

atribuídos, muitas vezes, por interesses políticos ou individuais pautados pela ideia 

da produção científica.   

Tais interesses acabam gerando o conformismo, ignorando o trabalho do 

pensamento. Pimenta e Anastasiou (2014, p. 170) corroboram essa perspectiva: “a 

universidade está encarregada de tornar a cultura num instrumento a serviço de 

suas próprias concepções: reduz a esfera do saber à do conhecimento”.  

No entanto, as atribuições do ensinar na universidade exige uma formação 

docente diversa da tradicionalmente praticada, exige-se um profissional reflexivo, 

crítico, no âmbito de sua disciplina, e capacitado a exercer a docência.  
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Desse modo, as exigências e os desafios no contexto universitário 

demandarão desse profissional a compreensão sobre o seu papel como formador, o 

que implica uma formação pedagógica que lhe possibilite refletir sistematicamente 

sobre a sua prática e, assim, vir a tomar decisões conscientes acerca do trabalho 

docente e do seu processo formativo permanente.  

Bolzan, Isaia (2006), a esse respeito, destacam que não há uma formação 

pedagógica específica para o magistério superior, e os cursos de licenciatura que 

formam professores são direcionados à educação básica; o que se tem, hoje, são 

tímidas iniciativas, como a oferta da disciplina de „Docência Orientada‟ em 

Programas de Pós-graduação scricto sensu e formações esporádicas que assumem 

o formato de palestras, cursos, seminários, disciplinas isoladas, ofertadas aos 

professores no contexto da Instituição de Ensino Superior (IES). Contudo, tais 

iniciativas não garantem efetivamente a preparação de docentes para formar futuros 

profissionais do ensino, uma vez que os programas de pós-graduação tem como 

ênfase a formação do pesquisador.  

Nas narrativas do Prof. FG03 e do Prof. FQ02 fica evidente o 

reconhecimento da legitimidade e o incentivo da academia para o atendimento às 

exigências burocráticas e à produção científica. Nos excertos que seguem, os 

professores problematizam essas exigências:  

As exigências, principalmente pra nós, vinculados ao programa de pós-
graduação, são aquelas cobranças burocráticas, aquela questão de você ter 
produção, você ter tantos artigos, você ter tanta carga horária, me parece uma 
questão muito mais desafiadora no momento em que você tem que ter produção 
de artigos. Então me parece que está ocorrendo um esvaziamento, que a gente 
tem publicado vários trabalhos que não estão ainda maduros, completos como 
deveriam estar, não tem uma reflexão profunda [...]. E eu estou dentro desse 
sistema, porque quando eu optei por entrar no programa de pós-graduação, eu 
não tenho como negar, se eu negar esse sistema estou fora, e se eu quero 
permanecer na pós-graduação, tenho que me adequar a ele, mesmo que tenha 
uma série de críticas e ele (Prof. FG03). 

Pelas leituras que tenho tido da produção intelectual, parece-me que, em função 
até do aligeiramento, da avaliação da CAPES e do próprio processo interno da 
Universidade, ela está te colocando como um desafio para entender o porquê 
está se produzindo isso. Às vezes, quando a gente debate no interior da 
Universidade essas questões da avaliação e do porquê das pessoas estarem 
sempre correndo atrás do seu currículo lattes, a gente sempre brinca assim, hoje 
o professor universitário tem a obrigação de produzir, tem que estar correndo em 
cima de um processo de produção e que, na verdade, às vezes “eu não tenho 
culpa disso, isso é a CAPES”. Mas se a gente alimenta e fomenta esse processo 
avaliativo, na verdade a CAPES sou eu, a CAPES é tu. Então, a questão 
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quantitativa, olha que paradoxo, no campo das humanidades tem subsumido a 
questão da qualidade, pois às vezes um professor tem 300 publicações no ano, 
eu não consigo entender que isso tenha uma possibilidade concreta é quase um 
paper por dia, mas é o que a gente vê nos lattes e o orgulho das pessoas é dizer 
que produziram isso, agora para que isso está servindo, inclusive no campo 
pedagógico, para ajudar lá fora no trabalho do professor, do entendimento do 
professor essa coisa quantitativa, de que maneira está chegando lá? [...]. E está 
se gerando também uma coisa que eu já escrevi e falo, a gente está 
materializando, dentro da Universidade, essa coisa quantitativista e produtivista, 
o tripé neoliberal da eficiência, produtividade e competitividade, as pessoas aqui 
nos corredores olham para o outro como um inimigo “o fulano produz mais do 
que eu” ou “eu sou o maior produtor desse centro”. Então esse é um desafio, 
quebrar esse paradigma quantitativista que depõem contra a questão da 
erudição que para mim é importante na formação do professor enquanto 
intelectual que trabalha com a ação docente (Prof. FQ02). 

Podemos constatar, na fala dos professores, que as atividades de pesquisa e 

de produção de conhecimento demarcam e direcionam as suas escolhas 

profissionais, conferindo visibilidade e status ao pesquisador. No entanto, os 

docentes demonstram uma tomada de consciência de que a produção da pesquisa 

não se constitua apenas por mais uma produção no seu currículo, mas com um 

olhar reflexivo como processo que busca atribuir sentido àquilo que se pratica.  

Percebemos na narrativa do Prof. FQ02 que, na academia, se instaurou um 

ambiente de competição constante entre os formadores na busca pelo aumento da 

produção do conhecimento. Quando falamos em competição, direcionamos nosso 

olhar à fragmentação das relações interpessoais entre os pares que é criada no 

universo acadêmico, podendo culminar em indiferenças ou mesmo em oposições, 

que, muitas vezes, acabam influenciando o seu fazer e ocasionando um mal estar 

docente.  

Há que se referendar que as narrativas dos formadores evidenciam a 

significativa relevância do conhecimento específico na formação de seus estudantes. 

Esta importância dos conhecimentos específicos está assentada na ideia de que, 

para ensinar determinado conteúdo, é preciso conhecê-lo. Consideram que a 

consistência e solidez dos conhecimentos determinam o modo como conduzirá o 

seu ato pedagógico, como se evidencia nas narrativas a seguir:  

Olha, antes de mais nada uma formação sólida a gente lecionar porquê... eu não 
sou nenhum especialista em como formar um professor, mas eu vejo que, às 
vezes, coisas que eu leio, que eu escuto, enfim, que há um zelo muito grande 
em uma parte mais, digamos assim, na psicologia do aprendizado do que na 
formação do conteúdo, porque se a pessoa não conhece aquilo, se não estudar 
fundo, ela nunca vai conseguir ensinar aquilo. Então eu acho que a coisa 
fundamental é uma sólida formação no que se vai trabalhar, ou seja, eu preciso 
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conhecer aquilo que eu vou dar aula, eu preciso conhecer o tema em si. Claro, 
digamos assim, a habilidade que a gente deve desenvolver como professor é 
conseguir se expressar de uma forma clara dentro daquele assunto, ter 
exemplos do cotidiano, que são coisas que trazem muito os alunos para dentro 
do tema, mas sem dúvida nenhuma o ponto para mim crucial é o conhecimento 
do tema, o conhecimento do assunto (Prof. FQ04). 

Tem que te preparares bem, eu acho que tu tens que ter um tempo de 
preparação, tens que demonstrar conhecimento, que ser honesto, não adianta 
querer enrolar. Eu acho que o que mais dificulta são as turmas muito grandes, o 
tipo de aula que a gente utiliza, que é aula expositiva, talvez, em algum 
momento, mudar essa estratégia, mas a questão é essa: tu tem que estar muito 
bem preparado, que aí tu vais conseguir fazer um bom trabalho. Esse é um 
desafio (Prof. FM01). 

Também tem isso, você tem que se preparar, ser bom em alguma coisa. 
Obviamente nunca vai ser bom em tudo, mas eu tenho que estar esclarecido 
com a literatura recente, eu tenho que estar sabendo o que rola na área, porque 
se não o cara se vira melhor com o livro, entende? (Prof. FF03). 

Ainda em relação aos conhecimentos específicos, podemos indicar que o 

Prof. FQ04, Prof. FM01 e o Prof. FF03 centram-se nos conteúdos, mais do que na 

organização pedagógica. Manifestam seu comprometimento na formação das áreas 

específicas, quando dizem que o estudante precisa saber mais sobre o assunto, 

preocupando-se menos em enfatizar o modo como esse conteúdo pode ser 

apreendido.  

Outro ponto que merece ser destacado, no elemento categorial desafios e 

exigências de ser professor, refere-se às más condições de trabalho no contexto 

universitário, como a falta de laboratórios adequados para o desenvolvimento das 

aulas práticas e experimentais, a falta de material e o excesso de alunos nas salas 

de aula, tornando-se um desafio para desempenhar a atividade docente. O 

fragmento abaixo explicita essa afirmação: 

No ensino superior? São muitos, desde problemas básicos de infraestrutura, de 
falta de material, digamos, de sala de aula pouco equipada, laboratórios. Muitas 
vezes a gente trabalha muito com aulas práticas, laboratórios com equipamentos 
ultrapassados; a questão do excesso de alunos, as turmas estão muito cheias, 
principalmente nas aulas práticas, que o atendimento tem que ser mais 
individualizado, mas, mesmo assim, turmas grandes de aula teórica também são 
complicadas (Prof. FCB01). 

Estes dados revelam uma preocupação dos docentes com a qualidade da 

formação, ou seja, em como atender às necessidades e expectativas incumbidas a 

eles, tendo em vista as exigências e os desafios existentes no processo de formação 
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de professores, ou seja, formar profissionais competentes e sintonizados com as 

demandas do mundo atual é tarefa que exige muito mais do que repassar os 

conteúdos da sua área de formação. 

Ao pensarmos na qualidade da formação professores, enfocamos a docência 

no ensino superior. Tornar-se professor constitui um processo evolutivo que 

compreende um conjunto variado de aprendizagens, de experiências e de vivências 

que vão se costurando no processo de se fazer professor. E a formação inicial 

docente, aqui discutida, é uma etapa importante nesse processo da constituição do 

ser docente.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, instituídas pelo Parecer CNE/CP 09/2001 e pelas 

Resoluções CNE/CP 01/2002, CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015, os cursos de 

licenciatura “são os espaços qualificados responsáveis pela formação inicial de 

professores para o exercício nos níveis fundamental e médio” Cunha (2006, p. 354). 

Esses documentos apresentam princípios orientadores que norteiam a organização 

curricular e a estruturação dos cursos de formação inicial de professores.  

Entendemos a formação inicial, na perspectiva apresentada por Marcelo 

Garcia (1999), como uma etapa de preparação formal, realizada em um espaço 

institucional específico, que visa à formação de professores. É nesta etapa que o 

futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e específicos e realiza práticas 

de ensino.   

Nesse sentido, o estudante da licenciatura que chega à Universidade e 

ingressa, buscando ser professor, traz consigo objetivos, expectativas e, também, 

concepções acerca de ser professor desde a sua escolarização, dos processos de 

ensinar e aprender e do próprio campo profissional no qual atuará. Com o tempo 

essas concepções vão sendo amadurecidas, outras refutadas e, consequentemente, 

se intensificam no decorrer da sua graduação, ou seja, de sua licenciatura. 

Diante disso, as IES são os espaços de formação e de aprendizagem do 

futuro professor, nos quais são proporcionadas ao estudante da licenciatura 

disciplinas teóricas e práticas que deverão dar suporte para o futuro exercício da 

profissão.  

Os estudos de Isaía e Bolzan (2009) mostram que a formação inicial tem sido 

considerada demasiadamente teórica e pouco prática, afastada da sala de aula. Um 

dos motivos se dá pela ênfase nas disciplinas de cunho específico em detrimento 

das pedagógicas. Não podemos deixar de citar a ausência de uma formação 
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pedagógica para o ensino superior por parte dos formadores, visto que os mesmos 

têm de formar futuros professores para atuar no ensino básico, ainda que não 

tenham formação específica para tal. Dessa forma, os formadores desenvolvem 

suas práticas aos modelos de professores que tiveram, guiados pela experiência 

profissional formativa e pela organização institucional em que se encontram.  

Ao revisitarmos os currículos para pensarmos nos aspectos da prática, temos 

que levar em conta os processos formativos da docência desde o seu início, olhando 

que não são situações específicas de estágios alocados no final do curso que vão 

garantir sucesso na profissão, mas são formas de inserção variadas ao longo da 

formação do futuro professor, que permitirão que eles se formem um profissional 

que aprenda a sua profissão. 

Compreendemos que a finalidade do estágio é de oferecer aos alunos das 

licenciaturas a oportunidade de intensificar e qualificar o processo de formação, 

mediante participação em planejamentos e execução de novas metodologias, além 

de vivenciar o ambiente escolar mais cedo. O acompanhamento, tanto de um 

professor mais experiente da Educação Básica como da Universidade, possibilita 

trocas de experiências, proporcionando motivação, apoio e incentivo pela profissão.  

A universidade é um lugar de formação que precisa promover espaços para 

que a aprendizagem mútua se estabeleça; é justamente a ausência desses espaços 

que pode causar dificuldades para o professor que se sente solitário desenvolver os 

conteúdos necessários à formação desse estudante em formação inicial para a 

docência, e também de não saber como fazer com que as disciplinas conversem 

entre si, de forma articulada, cooperativa e compartilhada.  

De acordo Imbernón (2011) o papel da formação inicial é fornecer as bases 

para construir um conhecimento pedagógico especializado, pois se constitui como o 

começo da socialização profissional e da assunção de princípios e de regras 

práticas. Enfatiza que é necessário estabelecer uma formação inicial que 

proporcione atitudes de interação que conduzam a uma aprendizagem permanente.   

Assim, ao olharmos a aprendizagem docente, tanto para aqueles que se 

preparam para serem professores, como para aqueles que já estão engajados na 

docência somos impulsionados a considerar os processos formativos que a 

permeiam e a constituem. Estes, segundo Oliveira (2006, p. 352), estão sinalizados 

“nas nossas experiências primeiras, nos processos de escolarização, quando 

estamos na situação de aprendizes. Nestas experiências, construímos uma 

concepção de docência, de bom professor ou de uma experiência negativa da 
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docência.” Entendemos, na perspectiva da autora, que os processos formativos são 

constituídos a partir das experiências vividas pelos sujeitos em espaços e tempos 

formadores, levando em conta a memória, a imagem de docência, a qual implica na 

formação e no desenvolvimento do sujeito na construção da docência.  

Nesse sentido, identificar o profissional que os cursos de licenciatura da área 

de Ciências biológicas, exatas e da terra desejam formar nos faz pensar sobre como 

esta formação possibilita aos acadêmicos a construção da docência e como a sua 

trajetória de formação implica no processo de aprender a ser professor. As 

trajetórias formativas incidem na constituição do ser professor, pois estão marcadas 

por escolhas profissionais, marcadas pelos impactos das práticas pedagógicas 

vivenciadas no decorrer do curso de formação e pelas vivências e experiências que 

continuam no decorrer do próprio exercício profissional docente.   

Conhecer o perfil dos alunos que ingressam na licenciatura é também foco da 

nossa tese. Em uma pesquisa desenvolvida por Gatti et al. (2009) sobre a 

atratividade da carreira, a autora destaca a pesquisa de André e de seus 

colaboradores sobre a mudança de perfil dos alunos que buscam a profissão 

docente, mostrando-nos que, especialmente nas instituições particulares, os 

formadores identificam a falta de preparo adequado dos estudantes quanto à 

capacidade de leitura, de escrita e de compreensão de texto, bem como a falta de 

domínio dos conhecimentos básicos da área em que esses estudantes irão atuar. Já 

na realidade das IES públicas, os formadores elogiam o repertório cultural e o 

aproveitamento dos estudantes e destacam que o desafio é convencê-los a não 

desistir do magistério.  

Com base nessas considerações de que o perfil do aluno da licenciatura 

mudou, direcionamos nosso olhar para os estudantes das licenciaturas investigadas 

e observamos, nas narrativas docentes, que não houve mudanças; as mesmas 

“queixas” sobre o perfil do aluno ingressante na licenciatura ainda continuam 

fortemente, em especial por serem de uma instituição pública, a qual, na pesquisa 

de Gatti (2009), demonstrava outra realidade do ingressante.  

Nesse sentido, a fata de preparação para estar na universidade é 

manifestada pelos docentes. Para os formadores, os estudantes que estão 

chegando do ensino básico apresentam-se despreparados para buscar o seu próprio 

conhecimento, imaturos e com falhas de aprendizagem, principalmente no 

desenvolvimento da leitura, da escrita e da reflexão sobre o que estão aprendendo.  
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Imbernón (2011) afirma que, historicamente, a docência foi considerada uma 

semiprofissão e que possuir um certo conhecimento era assumir a capacidade de 

ensiná-lo. A imagem da docência era atrelada à ideia de que, para ensinar, não 

precisava ter formação especifica.  

Essa forma de ver a docência ainda prevalece na formação inicial de 

professores. Vaillant e Marcelo (2012, p. 64) apontam que a formação inicial, como 

instituição, cumpre basicamente três funções:  

[...] em primeiro lugar, a de preparação dos futuros docentes, de maneira 
que assegure um desempenho adequado a sala de aula; em segundo, a 
instituição formativa tem a função de controle da certificação ou permissão 
para poder exercer a profissão docente; e em terceiro lugar, a instituição de 
formação do docente exerce a função de socialização e reprodução da 
cultura dominante.  

Nesse sentido, o despreparo tácito existe porque o aluno tem uma expectativa 

sobre o modelo disciplinar de receituário. Ele acredita que se o professor “der o 

conhecimento específico” e uma receitinha de como desenvolvê-lo ele terá garantida 

a sua formação. Constatamos que esse despreparo está assentado na ideia que o 

estudante tem sobre o curso de que este vai deixá-lo “pronto”. Essa distorção da 

formação deveria garantir não só a inserção desse sujeito no campo profissional, 

mas dar a ele todos os parâmetros para a realização do trabalho pedagógico.  

De acordo com as narrativas dos formadores, podemos evidenciar um perfil 

traçado por eles dos estudantes dos cursos investigados: 

Nós temos um grupo muito heterogêneo, com formações muito dispersas. Hoje 
em dia nós temos três problemas no ensino superior, o aluno vem mal preparado 
do ensino fundamental, ele vem com aquela mentalidade “eu vou ter que passar 
em um vestibular”, que agora é o ENEM, só que ele não se dá conta de que, 
passado isso, ele não sabe o que faz, porque aquela informação que ele engoliu 
esquece, vai para a memória de curto prazo, ou seja, ele não desenvolve um 
raciocínio maior. O pessoal não tem o hábito da leitura, consequentemente não 
tem o hábito da reflexão, eles ficam multimidiáticos, eles estão na sala de aula 
pensando em “face”, pensando no que vão fazer no sábado, no que vai 
acontecer. Estão pensando em tudo, menos no professor na sala de aula 
(Prof. FCB02). 

Eu acho que nós temos lidado com um público cada vez mais deficiente em 
termos de conhecimentos matemáticos prévios. Eu não estou muito a par do que 
se passa, mas certamente não há um diálogo entre a escola e a universidade. 
Eu tento, nos projetos em que eu participo, resgatar, como eu já disse, essa 
interação. Então esse é um desafio meu (Prof. FM03). 

Na licenciatura em Física é que a gente sempre projeta uma coisa e os alunos 
estão entrando muito fracos e a gente tem que se adaptar. Fracos em que 
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termos? Em termos que eles não leem e, quando eu falo em leitura, é leitura de 
clássicos, por exemplo, de literatura, Jorge Amado, Machado de Assis; e os 
alunos não leem, e o fato de não lerem compromete o arsenal cultural que a 
pessoa tem. Mas também eu tenho que entender que eles estão em um 
momento que os alunos deles também não leem e essa coisa de ler na internet 
rapidinho, a internet é boa por um lado mas é ruim por outro, porque tem essa 
coisa da informação (Prof. FF02). 

[...] O jeito que ele chega hoje é cada vez mais diferente, para não dizer talvez 
mais desqualificado. Então, eu acho que os desafios hoje são cada vez maiores 
no sentido de: o que eu faço com esse aluno que está chegando aqui? [...] Não 
posso aceitar que esse aluno não leia os clássicos, não posso aceitar que esse 
aluno perca no caminho aquela caminhada, pensando dentro da geografia 
especificamente, mas aquela caminhada epistêmica que constituiu a nossa 
ciência e não pode se tornar um professor de geografia de segunda classe. 
Então, eu acho que os desafios maiores hoje estão justamente na questão da 
linguagem, de como você estabelece essa mediação, mesmo entre a velocidade 
do mundo hoje, e que se transforma e que massacra em cima de você, no 
sentido de vai usar o Google, vai usar o Ead, vai usar esses instrumentos hoje 
que teoricamente são instrumentos de facilitação do processo, mas que, vias de 
regras, são instrumentos de desqualificação do processo também, porque são 
instrumentos que não priorizam a reflexão, não priorizam a própria disciplina da 
formação, da construção intelectual, são conhecimentos de fast food, de 
assimilação rápida. E eu acho que esse é o grande desafio para quem se 
preocupa com qualidade na formação (Prof. FG01). 

[...] eu normalmente dou aula para o início do curso. É muita imaturidade e muita 
heterogeneidade, quer dizer, essa heterogeneidade torna o processo muito mais 
difícil, porque eu tenho alunos que vêm de um Politécnico, assim como eu tenho 
alunos que vêm do interior do interior, tem alunos que nunca viram Química, eles 
chamam ligação química de pauzinhos, então, assim, são mundos, são 
universos e o desafio está nisso, identificar, tentar achar um meio termo, o que é 
muito difícil (Prof. FQ03). 

O perfil que os formadores traçaram sobre os estudantes demonstra terem 

implicações nas suas práticas formativas, desafiando o formador a propiciar bases 

para a construção de um conhecimento pedagógico especializado, a fim de que 

esses futuros professores se coloquem em condição de aprender e correspondam a 

complexidade da tarefa educativa.  

Há certa inquietação em atender os interesses dessa nova geração. Nessa 

perspectiva, identificamos o elemento categorial qualidade do ensino na 

perspectiva dos docentes, visando entender como os formadores compreendem 

essa busca pela qualidade, tendo em vista os desafios da docência universitária.  

Muitos docentes encontram-se despreparados para o exercício da docência e 

as instituições de ensino superior tem atentado para a questão da qualidade do 

ensino, relacionada à função do professor. Scremim e Isaia (2011) destacam que as 

instituições privadas estão cada vez mais exigindo qualificação profissional, tanto no 
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momento de contratar como na sua permanência. Outra questão que tange a 

questão da qualidade do ensino é a carga de trabalho que mostra um panorama 

sobre as condições de trabalho.  

Segundo as autoras, os processos de avaliação precisam considerar a 

dimensão pessoal dos sujeitos envolvidos nos processos educativos. Precisa levar 

em conta o contexto e a realidade da comunidade em que está inserida.  

Nesse sentido, as narrativas dos professores formadores expressam uma 

preocupação com a qualidade da formação dos estudantes, apontando questões 

pedagógicas, como, por exemplo, ensinar diante de tanta disponibilidade do 

conhecimento em diferentes mídias, como motivar os alunos, como avaliar, como 

pensar em novas formas e estratégias de ensinar na universidade, tendo em vista a 

exigência de cumprir a ementa da disciplina, como atender turmas muito 

heterogêneas e problemas de evasão dos acadêmicos na licenciatura. Nas 

narrativas que seguem os formadores nos contam sobre como sentem e vivem 

esses desafios na docência. 

Os objetivos das gerações são diferentes, a gente vê que essas gerações que 
estão vindo agora, elas não estão tão preocupadas com a parte fracional da 
vida, têm muito claro que não é a única parte e eu sou de uma geração que 
aprendeu que o trabalho é a coisa mais importante. E outro desafio eu acho que 
é a questão metodológica, como atrair interesse, como desenvolver motivação e 
se é que a gente consegue, até que ponto a gente é responsável por motivar os 
outros? (Prof. FCB04). 

Os desafios são estar sempre pensando que cada turma é diferente, que a 
escola muda, que os sujeitos mudam e que cada aluno tem uma bagagem. O 
planejamento não pode ser fechado, depende de cada turma, e isso dá bastante 
trabalho. Outra questão é como eu exijo muito a produção deles, inclusive a 
parte escrita que, na licenciatura da nossa área, é muito carente, muitas vezes 
eles nunca produziram antes de chegar a ter um trabalho escrito comigo, eu 
corrijo muito e isso me dá muito trabalho, mas é um trabalho que eu vejo 
resultados. É o compromisso ético, eu assumo essa turma, eu não posso fazer 
qualquer coisa com essa turma, eu tenho que dar o meu melhor. Eu penso em 
minha formação também, tudo aquilo que faltou, tudo aquilo que eu critico em 
minhas pesquisas pensando na pós-graduação. Se eu tenho oportunidade de 
fazer diferente, eu tenho que fazer diferente! Só que, muitas vezes, o currículo 
não propicia tudo aquilo que eu acho que seria importante, para que esse aluno 
saísse formado e discutisse. Eu tento, dentro das disciplinas que eu tenho, 
articular com as ementas os elementos centrais de discussão, mas ainda falta 
muita coisa. O currículo do curso, no meu ponto de vista, precisa modificar, 
faltam muitos elementos (Prof. FF01). 

Eu acho que hoje o que se exige da formação de um profissional é de um 
profissional de um mundo que está cada vez mais conectado, globalizado e 
complexificado, aonde tudo tem a ver com tudo. E a exigência é cada vez mais 
você garantir uma qualidade de formação que não seja uma formação 
fragmentada (Prof. FG01). 
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Tem que lutar pela valorização profissional, porque nessa situação que está 
agora, como é que tu vais estimular um aluno com essa situação do governo 
atual, que o governador simplesmente parcela os salários, além do salário ser 
pouco ainda parcela. E então, como que tu vais estimular uma pessoa a ser 
docente em uma situação dessas? Mas, no ensino superior, isso é constante na 
sala de aula de um curso de formação do professor de matemática, de biologia, 
isso é uma tônica sempre, talvez isso desanime e a gente tenha que mostrar o 
outro lado também (Prof. FM01). 

Nós temos visto um desaparecimento de nossos alunos, pelo nível de 
desistência, provavelmente, até o terceiro semestre, metade já desistiu, como 
sempre acontece e é uma crise que é de todas as licenciaturas, só que, para a 
geografia, há algum tempo vem sendo apontado que o nosso curso é o que tem 
problema mais grave na instituição de evasão (Prof. FG02). 

Observamos que os estudantes que estão em estágio supervisionado 

manifestam, em suas narrativas, uma tomada de consciência15 acerca dos desafios 

da profissão docente, especialmente a partir da vivência destes. Demonstram uma 

produção de sentido acerca do que é ser professor e passam a compreender o 

contexto e a atuação docente, [re]significando suas concepções sobre a docência.  

Ao estabelecerem essa consciência acerca da profissão de professor, os 

acadêmicos contextualizam o que é ser professor na atualidade: 

O desafio é enfrentar uma sociedade, em um modelo atual, em que o professor 
não tem a valorização necessária. Como a docência é sinônimo, por exemplo, de 
baixos salários, porque se tem em teoria uma qualificação menor dos 
professores, pelo menos no serviço público, ao menos aqui no nosso estado o 
serviço estadual. Outra dificuldade muito grande é lidar politicamente dentro da 
escola, porque eu acho que é um papel fundamental dos professores, e é o que 
vai fazer com que a escola mude realmente o seu papel na sala de aula, mas 
que você só faz para as turmas que você está envolvido e, se não houver 
colaboração dos outros professores, isso não vai ocorrer, ou seja, você tem que 
ser politicamente capaz de motivar e de liderar os professores, para que as 
coisas ocorram bem para os alunos e não para o sistema da escola, não 
relatórios para o governo ou qualquer coisa do tipo, como infelizmente eu vi 
muito nos meus estágios (Est. CB04, 8º Semestre).  

Os desafios da docência pra mim hoje são: a política. E eu acho que existe 
vários tipos de problemas, na estrutura, existe salas de informática obsoletas, 

                                                           

15
 Na perspectiva vygotskiana, tomada de consciência corresponde à reconstituição mental das 
atividades que realiza. Segundo Vygotski (2010, p. 236), “usamos consciencia para denotar la toma 
de consciência de la actividad de la mente: la consciencia de ser consciente. 

 O domínio de algo para o sujeito é conquistado mediante a tomada de consciência, por meio da 
realização de ações e de operações da atividade que realiza, com vistas a atingir um determinado 
objetivo. A partir desse movimento, surge a autorreflexão, onde o sujeito refaz mentalmente os 
caminhos percorridos, revendo os acertos e erros realizados. E assim, o sujeito tomará consciência 
de novas necessidades e motivos, gerando ações, operações e autorreflexão e produzindo uma 
nova atividade de estudo.   
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existem problemas de comportamento. Mas eu acho que onde tem um país que 
valoriza a educação, valoriza-se o professor, valorizam-se os próprios 
estudantes, o resto tudo é resolvido, o resto dos problemas com uma boa equipe 
diretiva tudo vai arrumando, vai se organizando, o problema é o governo que 
deveria estar nesse momento dando mais apoio (Est. M01, 8º Semestre 
Noturno). 

Eu acho que pensando no professor de Ensino Médio em uma escola básica, 
que na verdade a Física a gente sempre pensa no Ensino Médio, porque a gente 
não dá aula no Ensino Fundamental, mas eu acho que os desafios desde a 
questão de infraestrutura das escolas, questão de ter material e não ter, de ter o 
apoio da escola na hora de dar aula, o apoio dos pais que, muitas vezes, não 
têm o mínimo interesse pela educação do filho. Eu acho que desafios, nesse 
âmbito, além da dificuldade do professor em estar lá na frente, em se preparar e, 
muitas vezes, ter uma carga horária muito grande para fazer toda a preparação 
de aula, preparação de provas, ainda enfrentar essas coisas externas que 
poderiam ajudar e muitas vezes não ajudam (Est. F02, 5º Semestre). 

Desafios? Eu acho que é essa parte o professor tem que estar sempre além, não 
adianta tu pensar em ser professor, estudar o que tu vê na faculdade e pronto eu 
vou dar aula só com aquilo que eu sei, então tem que estar sempre buscando. A 
educação atualmente no Brasil está largada e nenhum político, ninguém tem 
coragem de dar um “canetaço” para melhorar; o desafio é ter coragem e 
aproveitar com as poucas experiência que nós temos, eu, por exemplo, estou na 
metade do curso e tive pouquíssimas experiências com o ensino mesmo, com a 
minha área de atuação profissional (Est. Q04, 8º Semestre). 

Eu vejo como uma série de fatores. Eu acho que muitas coisas fogem da alçada 
do professor que são questões estruturais, que são questões de sistema de 
gestão política, de gestão da educação, porque ainda as coisas acontecem de 
cima para baixo, da própria infraestrutura da escola pública que é, muitas vezes, 
lamentável (Est. G04, 8º Semestre). 

Na etapa do estágio supervisionado, os estudantes reconhecem a 

desvalorização da profissão docente e identificam aspectos como a falta de 

condições de infraestrutura adequada nas escolas, o salário e a carreira docente, a 

carga horária excessiva, a falta de tempo para o professor planejar, ou seja, desafios 

que envolvem problemas estruturais e de gestão que interferem nos espaços 

escolares e ultrapassam a autonomia do professor.  

Nesse sentido, o acadêmico, ao se inserir no contexto escolar, precisa 

perceber a realidade na qual está inserido e a complexidade da docência e da 

gestão da dinâmica organizacional da instituição que os envolve. Ou seja, há 

desafios para os quais os estudantes tiveram de buscar soluções imediatas e outros 

buscaram compreendê-los e fazer deles aliados para as novas situações de 

aprendizagens.  
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A inserção na docência durante a formação inicial, para muitos acadêmicos, é 

o momento de “testar” aprendizagens, desencadear novas realizações e enfrentar 

limitações. Como podemos evidenciar nas vozes dos acadêmicos, as experiências 

de práticas de ensino, como os estágios, e as disciplinas de ensino se constituem 

como um elemento valorizado pelos estudantes, pois os aproxima de situações ou 

contextos característicos da profissão a desempenhar. As falas a seguir expressam 

essa vivência: 

Nossa! Muitos. Agora eu já estou fazendo o estágio no Ensino Fundamental, no 
6º ano, e é bem complicado, as crianças são bem agitadas, não querem estar 
prestando atenção, querem estar só brincado e fazendo piadas, essas coisas. E 
aí é complicado, porque tu preparas uma aula, tu te dedicas para fazer alguma 
coisa diferente para eles gostarem e aí tu chegas com uma expectativa e não é 
aquilo que tu querias, isso é bem complicado (Est. CB02, 5º Semestre). 

[...] agora eu estou fazendo estágio, porque, até então, parece que, enquanto tu 
estás aqui na universidade, o teu único desafio é saber transmitir aquilo que tu 
sabes, o conteúdo. Só que, quando tu chegas em uma sala de aula, tu vês que 
existem muitas outras coisas que a gente não é preparado aqui, como falar com 
aluno, como ter postura de um professor, como passar no quadro, como lidar 
com certas situações inesperadas do dia a dia e que tu só vais aprender ali 
quando tu estiveres exercendo à docência. É tu saber como se comportar em 
uma escola, tu és uma pessoa nova e tem muita gente ali para ti aprender, mas 
tem muita coisa que é do ambiente escolar que a gente não faz nem ideia, eu 
acho que essa profissão é um desafio a cada dia, mas tudo vai servir como um 
aprendizado (Est. M03, 7º Semestre). 

Eu estou sentindo agora no estágio mais ainda, é... para o professor tem sentido 
o estar na escola, a importância da escola, mas para o aluno isso nem sempre é 
recíproco. Muitas vezes parece que tá! Ok, eu estou aqui porque o pai mandou 
ou porque eu preciso, sou menor de dezoito anos, ok, mas para mim isso aqui 
não faz sentido. [...] então por vezes eu acho que isso é um problema, é a falta 
de significação, significância das coisas, perdeu um pouco o sentido, eu acho 
que isso é um principal desafio, retomar mais o sentido, fazer tomar o gosto pela 
escola (Est. F04, 8º Semestre). 

Na instrumentação, a gente tem que achar uma maneira de mostrar ao aluno 
que aquilo está relacionado com o cotidiano, porque eu acho que, como a 
química é muita fórmula, é muito exata, decorar fórmula, decorar a distribuição 
eletrônica. Então as vezes ele fica, mas isso serve para que? Então eu acho que 
isso é basicamente o que a gente tem que tentar fazer, fazer com que o aluno 
veja aquilo no dia a dia e não só decore aquilo para uma prova, ou para passar 
no vestibular ou no ENEM (Est. Q03, 7º Semestre). 

E tem um outro “q” dessa parte do desafio da docência que é a formação do 
docente. Por experiência do meu curso, a gente não sai pronto para ser 
professor, além de quatro anos ser pouco, eu acredito que, como o meu curso é 
unido com o bacharelado, ambos se confundem, os professores não sabem 
formar outro professor, se confundem com o bacharelado, a nossa formação é 
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muito deficitária em vários pontos. E tem um outro problema que é o desafio da 
docência, é o comportamento de aluno e agora que eu estou tendo contato eu 
estou vendo que as teorias são muito lindas, é algo que te inspira com certeza, 
mas dentro de uma sala de aula a história muda, porque é outro clima, é desde o 
cheiro de uma sala de aula, desde as pessoas, gestar o mal comportamento de 
aluno é muito desafiador, te foge da alçada de saber o conteúdo. A questão de 
objetivo, de plano, como é que tu vais planejar a tua aula, como é que tu vais 
formar um cidadão, tornar esse conhecimento significativo para a pessoa sem 
isso tu não consegues fazer por problemas de comportamento, tu não 
consegues saber o motivo, às vezes pode ser um problema na casa do aluno, 
inúmeros, aí tem vários exemplos que não vou citar, mas para mim se baseia 
nessas quatro coisas: problema de estrutura; de gestão; de formação e o mal 
comportamento de aluno, para mim são os quatro pilares do desafio docente 
(Est. G04, 8º Semestre). 

No contexto dos desafios de ser professor, o Est. M03, 7º Semestre, e o 

Est. G04, 8º Semestre, destacam que o curso deixa a desejar no que se refere à 

formação profissional prática. Se sentem órfãos de uma formação que lhes ajude a 

resolver problemas reais com os quais se deparam, quando estão no ambiente 

escolar, em contato com o aluno, ou seja, se colocando no papel de professores. 

Compreendem e acreditam que a prática docente lhes dará subsídios para superar 

os desafios da docência.  

Outro ponto de igual importância, identificado pelo Est. G04, 8º Semestre, e 

que interfere na sua atuação é a dificuldade em aliar os saberes específicos, 

adquiridos ao longo da sua formação, àqueles desenvolvidos na prática da sala de 

aula. Destaca que somente saber o conhecimento específico que adquiriu não dá 

conta dos desafios e das exigências do ensinar e do aprender.  

Tal reflexão proporciona ao estudante olhar para a sua prática com 

estranheza, incertezas e até questioná-la. Evidencia que o curso não prepara para a 

docência e justifica pelo fato de o currículo estar direcionado ao bacharelado.  

Ao tratar da formação de professores, Pimenta e Lima (2004) constatam uma 

distância entre a formação inicial e a realidade escolar e chamam a atenção para um 

problema que se instaura há muito tempo no processo de formação profissional de 

professores, que diz respeito à dicotomia entre a teoria e a prática, ou seja, o que é 

aprendido nos cursos de formação inicial em licenciatura com o exercício 

profissional docente na escola. Para as autoras, a licenciatura não pode se 

configurar em uma habilitação legal ao exercício profissional da docência, uma vez 

que ensinar não é uma atividade de simples transferência de conhecimentos 

adquiridos e sim uma prática reflexiva e que esteja acompanhada de transformação.  
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Pimenta e Lima (2004) esperam que a licenciatura desenvolva nos estudantes 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes permitem construir saberes 

e fazeres docentes, a partir das necessidades e dos desafios que o ensino cotidiano 

lhes colocará.   

Compreendemos que a formação inicial, sozinha, não dá conta de formar o 

professor para atuar em um ambiente marcado por incertezas, por constantes 

mudanças, mas ela pode propiciar a construção de bases sólidas para 

aprendizagens futuras. Esse posicionamento leva a refletir sobre o papel da 

licenciatura num processo de formação que envolve mais do que os processos 

legais institucionais do exercício profissional docente, ela é considerada também 

como um lugar de formação significativa e compartilhada.  

Ao olharmos para as narrativas dos formadores e dos estudantes, 

evidenciamos a indicação de enfrentamentos de contextos emergentes. Por sua vez, 

há um desencontro manifestado entre eles, pois os estudantes estão preocupados 

com o caos instaurado no seu futuro contexto profissional relativo a precarização 

das condições do trabalho docente que encontraram em suas atividades na escola; 

e os formadores manifestam uma outra preocupação, em atender as especificidades 

do ensino superior, como citado anteriormente, a heterogeneidade do público que 

está chegando neste nível de ensino e o próprio quadripé da universidade.   

Esse conjunto de circunstâncias colocam em “xeque” os processos 

formativos, tanto dos formadores como dos estudantes, os quais são surpreendidos 

por um contexto profissional muito mais complexo do que permitiram supor em suas 

trajetórias de formação.  

Consideramos que a dimensão concepção de docência é uma dimensão 

complexa, pois as concepções que os formadores e os estudantes trazem sobre a 

docência estão atreladas as suas trajetórias formativas e apresentam forte influência 

nos seus modos de ser e se fazer professor. Tanto para os formadores como para 

os estudantes, o domínio do conhecimento específico toma força, contudo estes 

reconhecem a necessidade da problematização e contextualização desses 

conhecimentos na construção da sua aula.     

Assim, a partir da realidade sociocultural que se encontram nossos sujeitos e 

das concepções que cada um tem sobre a docência, é importante compreendermos 

as implicações dos percursos formativos vivenciados pelos formadores e estudantes 

na constituição de ser professor, buscando conhecer a arquitetura formativa que 
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circunda os cursos de licenciatura investigados. Nessa direção, adentramos no 

terceiro objetivo da nossa pesquisa, que se refere à dimensão arquitetura formativa. 

3.3 DIMENSÃO ARQUITETURA FORMATIVA 

A dimensão Arquitetura Formativa consiste nas concepções dos 

acadêmicos e dos formadores sobre o contexto formativo que estão vinculados, o 

perfil de formação, o envolvimento com o tripé ensino, pesquisa ou extensão e a 

organização do trabalho pedagógico frente a matriz curricular formativa do curso. De 

acordo com Bolzan e Powaczuk (2015-2017), Bolzan et al. (2016), a arquitetura 

formativa revela as dinâmicas institucionais e pedagógicas que tencionam os 

processos formativos produzidos nos cursos de licenciatura.  

Logo, compreendemos que a arquitetura formativa repercute na cultura 

produzida e reproduzida na instituição. A cultura institucional é promovida pelas 

relações estabelecidas entre as ideias, os comportamentos e as ações dos docentes 

e dos futuros profissionais no âmbito acadêmico, possibilitando capacidades de 

enfrentar situações novas e desconhecidas ou, até mesmo, situações conhecidas 

que se reproduzem nesse espaço e tempo.  

Quando falamos da arquitetura formativa, detemo-nos aos modos 

organizacionais pensados e ofertados nos cursos de licenciatura, que demarcam as 

relações que os sujeitos estabelecem com os processos formativos que se 

envolvem. Entretanto, não estamos falando apenas de um currículo que 

compreende disciplinas organizadas de acordo com a sua carga horária, dia da 

semana e semestre, mas, mais que isso, um currículo que engloba “organização da 

aprendizagem na área cognitiva e em outros aspectos fundamentais da pessoa 

humana e do profissional: saberes, competências, habilidades, valores, atitudes” 

(MASETTO, 2012, p. 78).  

Nesse sentido, podemos pensar na ideia de um currículo em que o professor 

esteja atento à realidade dos seus alunos, ao meio social em que vivem, o que de 

fato é importante e o chama para intervir no próprio processo curricular. Para 

Masetto (2012), o professor deve participar da organização curricular, pois tem papel 

de mediador entre o currículo estabelecido e os estudantes. Será preciso não só 

possuir o domínio da área científica que ensina, mas debater o profissional que se 
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pretende formar, o relacionamento da sua disciplina com as demais, manter espírito 

de equipe, para que possa buscar a inovação e as mudanças na formação.  

Os cursos do ensino superior no Brasil vêm sendo demarcados pela forte 

tradição disciplinar, a ideia de uma formação com foco na área disciplinar específica 

com um pequeno espaço para a formação pedagógica. Adentramos no século XXI e 

verificamos a prevalência do modelo consagrado para as licenciaturas de hoje. 

Em estudos sobre as propostas dos currículos e os conteúdos formativos dos 

cursos de licenciatura no Brasil, Gatti e Barreto (2009) e Cunha (2005) destacam 

que as universidades não assumem como prioridade a formação do professor; em 

decorrência disso, os currículos propostos pelas licenciaturas fragilizam esta 

formação, mostrando-se estanques. Um exemplo claro é a forma linear como é 

organizado o conhecimento acadêmico: do teórico para o prático, ou seja, a 

concepção de que o aprendiz tem que dominar a teoria para depois entender a 

prática e a realidade, localizando-se a prática quase sempre no final do curso, em 

forma de estágio. Gatti (2013-2014) realizou uma síntese do estado do 

conhecimento sobre a formação inicial de professores nos cursos de graduação e 

revelou um panorama desanimador quanto às condições dos cursos de formação de 

professores para a educação básica. Umas das causas apontadas pela autora 

indicam currículos fragmentados, improvisação de professores, ausência de uma 

política nacional para os cursos de licenciatura, diretrizes curriculares isoladas por 

cursos, aumento da oferta de cursos à distância, estágio sem acompanhamento, 

permanência e evasão nos cursos. 

A autora mostra uma necessidade de revisão urgente nas estruturas dos 

cursos. No caso das licenciaturas da Área de Ciências Biológicas Exatas e da Terra 

da instituição investigada a fragmentação formativa nos currículos também é clara.  

Ao pensarmos na estrutura curricular dos cursos, identificamos, nas 

narrativas, o elemento categorial currículo em ação, que se apresenta tanto nas 

narrativas docentes como nas dos acadêmicos. Este elemento categorial consiste na 

percepção da formação do curso em como o currículo está configurado e se o 

mesmo atende às necessidades de formação dos futuros professores.  

Na visão dos estudantes e dos professores formadores, a estrutura curricular 

e as condições institucionais dos cursos apresentam uma configuração voltada para 

o bacharelado, marcando a identidade do curso e orientando os futuros professores 

em sua formação a se afinarem mais com as demandas provenientes da área 
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específica de conhecimento. Conforme expressam as narrativas que seguem, o 

currículo não atende às exigências da docência e, consequentemente, não prepara 

de forma exitosa o futuro professor para atuar na educação básica. Vejamos os 

excertos: 

Como o curso é dado para o pessoal técnico, ele fica muito distante da realidade 
dos indivíduos e isso foi minha grande briga e continua sendo, porque eu 
sempre digo: “olha, o aluno que sai do bacharelado ele vai ter uma orientação de 
mestrado, doutorado, o aluno que sai da graduação licenciado não vai ser aluno 
de mais ninguém, então esse tem que ser melhor preparado [...]. Então, o que 
acontece? O conhecimento é dado de uma forma equivocada, muito sofisticado, 
técnico, quando as pessoas precisam de conhecimento para o dia-a-dia. Então, 
isso eu acho hoje no curso, não digo desse específico, a falta de cuidado com 
esse professor, qual é o ambiente que ele vai achar (Prof. FCB02). 

Não atende porque ele está naquela perspectiva de primeiro você trabalhar com 
a parte de física e depois ir para a sala de aula implementar, aquela coisa que... 
a tal da racionalidade técnica, primeiro você aprende para depois aplicar e não é 
bem assim (Prof. FF02). 

Não, não atende. É uma formação totalmente desconectada, primeiro que os 
alunos passam dos quatro anos aqui dentro, uns dois anos e meio a três, 
discutem geografia e no resto eles discutem ensino de geografia. Educação eles 
discutem quase nada e, portanto, eles saem totalmente despreparados para 
enfrentar a realidade da escola, especialmente da escola pública e mesmo da 
escola privada, porque ele entra na escola privada achando que ele vai dar aula 
de geografia e não entende onde ele está, não entende qual é o papel daquela 
escola que ele tem dentro do conjunto da sociedade, que tipo de indivíduo ele 
está formando e aonde aquele indivíduo vai atuar, qual a inserção disso, qual é o 
compromisso político desse processo, não há essa discussão, infelizmente o 
currículo não proporciona isso. E eu acho que distorce o papel do professor, do 
futuro professor e dentro da própria geografia também é um desastre completo 
(Prof. FG01). 

Eu acho que a universidade tem muitos problemas, porque a gente está lidando 
numa mesma turma com futuros formadores e bacharéis juntos, então já começa 
um problema porque se eu quero dar uma ênfase mais para um ou mais para 
outro, eu não posso. Porque o bacharelado entra com uma concepção de que 
ele não precisa saber ensinar. Então eu acho que esse grupo de futuros 
formadores deveria estar sendo trabalhado à parte, em primeiro lugar começa aí. 
Então, o que acontece nos cursos de licenciatura é que tem um básico que 
mistura todo mundo e depois têm as cadeiras que são mais direcionadas, então 
ali, já no início, isso pode desmotivar completamente um aluno, a gente pode 
estar perdendo um bom futuro formador por causa dessa situação em que eles 
estão postos. Sem falar na compartimentalização disso tudo, porque se a coisa 
está compartimentalizada aqui, na escola vai ficar muito mais, e aí o licenciado 
em Física não vai estar conversando com o licenciado em Matemática e nem 
com o licenciado em Química, e a legislação apregoa tantas novidades a todo o 
momento. Então eu acho que tem que ter um olhar especial para a formação de 
formadores, porque é um papel assim... digamos, o mais importante dentro da 
universidade, formar formadores no meu ponto de vista (Prof. FM03). 
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Nas narrativas dos formadores Prof. FF02 e do Prof. FG01, reconhecemos 

que fica implícito o reconhecimento de que o currículo para a formação de 

professores não pode ser pensado pelo modelo do rigor técnico, com uma estrutura 

curricular amarrada pelo conhecimento específico, mas a partir do seu campo de 

prática que é a formação para o trabalho educacional com crianças e os 

adolescentes. O prof.FG01 dá destaque às disciplinas serem dadas de forma 

desconectada uma da outra, sem fazer relações com outras disciplinas do currículo. 

Masseto (1998, p. 21) nos ajuda a pensar, quando aponta: 

[...] é muito frequente o professor lecionar uma, duas ou três disciplinas num 
determinado curso de forma um tanto independente, [...] as vezes, por achar 
que o aluno já conhece muito bem a importância da disciplina para a sua 
profissão; às vezes, porque o mesmo professor desconhece as relações 
entre a sua disciplina e o restante do currículo, uma vez que não participou 
da elaboração do currículo ou o desconhece em sua totalidade. Ele foi 
contratado apenas para lecionar aquela matéria. 

Todas essas questões sobre o currículo nos fazem refletir sobre qual o 

sentido e a relevância da formação de professores. Formação para quem (que tipo 

de docente está se formando) e para quê (para que contexto)? Acreditamos ser 

imprescindível a formação atender os conteúdos do currículo, mas não é o 

suficiente. A formação precisa contribuir para que os futuros professores se formem 

como pessoas, compreendam suas responsabilidades no contexto escolar e 

construam uma postura reflexiva acerca do seu ensino. Não cabe mais ao professor 

formador seguir as prescrições curriculares.  

De um ponto de vista mais específico, Masseto (2012) argumenta a respeito 

do currículo, tratando da importância do formador conhecer o projeto político 

pedagógico do curso, desenvolver uma competência pedagógica, atuando como 

conceptor e gestor desse currículo. Adquirir essa competência é inteirar-se do 

currículo em que leciona, ter clareza das diretrizes curriculares que o fundamenta.   

Essa ideia se contrapõe à situação real que existe, na qual o currículo é 

organizado e planejado por alguma comissão, aprovado por um colegiado e 

aplicados pelos professores, tornando-se desconhecido ao corpo docente, que 

ministra, dessa forma, suas disciplinas isoladamente. 

Nesse sentido, o currículo está perpassado por intensas relações de poder. 

Isso fica evidente quando existem, dentro do mesmo curso, as modalidades de 

Bacharelado e Licenciatura, dificultando ainda mais a formação para o graduando 
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em licenciatura, visto que, para formar o profissional em educação, é necessário um 

conjunto de disciplinas pedagógicas para subsidiar situações práticas nas salas de 

aula.  

Notamos, em especial nas narrativas do Prof. FCB02 e do Prof. FM03, que o 

currículo destes cursos promovem maior valorização ao bacharelado. Entendemos 

que isso ocorra por primazia à formação do pesquisador e talvez por isso, crie-se 

certo descaso com a formação para a docência.   

Formosinho (2001) nos auxilia a pensar na menor valorização que a 

universidade dá para as profissões de desenvolvimento humano, em relação às 

profissões liberais (médicos, advogados, engenheiros, bacharéis em Biologia, etc) e 

destaca que esta menor valorização tem a ver com diversos fatores. O primeiro 

deles é que a preparação para o seu desempenho seria obtida por um chamamento 

missionário ou vocação social, não dependendo de uma preparação intelectual. 

Também foi percebida por muitos setores sociais como uma profissão feminina. O 

segundo fator tem a ver com o caráter interativo e interpessoal do desempenho, isto 

é, um trabalho com pessoas, sendo essa interação o meio de trabalho e a parte 

significativa do próprio desempenho e não uma profissão técnica em que o objeto a 

transformar não tem volição, emoção ou cognição. E, por último, considera o 

desempenho profissional de quem trabalha com pessoas, na interação interpessoal, 

incerto, ambíguo, com caráter holístico e integrado, cujo sucesso não depende 

apenas da competência profissional.  

Para Formosinho (2001), tudo isso são fatores de desconforto para a 

universidade tradicional, que por muito tempo considerou que essas profissões não 

teriam o rigor necessário para a concessão de estatuto universitário. Como podemos 

perceber, nas narrativas dos cursos investigados, a lógica acadêmica e tradicional 

da universidade tem vindo à tona, mostrando-nos uma cultura predominante na 

instituição baseada na especialização disciplinar, refletindo na fragmentação da 

estrutura curricular.   

Entretanto, não podemos considerar a mesma lógica no curso de licenciatura 

em Química. As narrativas de alguns professores formadores deste curso 

apresentam outra visão sobre o currículo, mencionando que houve reformas na 

matriz curricular, buscando direcioná-la à formação de professores.  

O Prof. FQ01 e o Prof. FQ02 contam que o curso apresenta uma maior carga 

horária de disciplinas educacionais com relação aos demais cursos de licenciatura 



170 

 

da universidade e possibilita ao acadêmico realizar seu estágio durante o período de 

um ano, sendo acompanhado e supervisionado pelo professor da disciplina e o 

professor da escola, além de poder trazer suas experiências para a universidade e 

discutir com os colegas. O formador defende que o licenciando em química 

apresenta-se, no final do curso, preparado para atuar no espaço escolar. As 

narrativas que seguem explicitam isso:  

[...] é um dos cursos que tem a maior carga horária de matérias educacionais 
das licenciaturas da Universidade. É um curso que tentou estratégias de 
envolver o pessoal da área dura com o pensamento educacional, na medida em 
que coloca as práticas educacionais como horas dentro das disciplinas básicas 
que o professor tem que prestar atenção e pedir para os alunos apresentarem 
algum tema em relação àquela disciplina dele. No curso de Química, tem a 
disciplina de estágio, mas o modo como ela é feita é muito diferente, o aluno 
assume no estágio de Ciências uma turma por um ano, trabalha um ano com 
essa turma, a turma é dele, no estágio de Química mais um ano em Química e 
esse trabalho é acompanhado semanalmente aqui, então eles vão à escola, toda 
a semana eles fazem um relato para os colegas de como as coisas estão e a 
gente vai lidando com as dificuldades, qualquer coisa a gente vai à escola faz 
alguma ponte e, assim, é um curso que forma professores, as pessoas que 
saem desse curso não têm medo de dar aula em escola (Prof. FQ01). 

Quando a gente fez a última transformação na matriz curricular, nós tínhamos 
alguns eixos básicos que a gente pensou junto com os colegas lá do 
departamento, que eram fundamentais para a gente nortear a construção da 
matriz curricular. Claro que, necessariamente o conhecimento químico nas 
diferentes áreas, os seus processos, o laboratório, a teoria, são fundamentais 
para que tu saias daqui um bom professor de Química, mas de muitos anos para 
cá o ensino e a educação começaram a ser uma preocupação fundamental da 
comunidade [...]. Então o conhecimento químico, a questão da pesquisa em 
ensino para refletir e o paradigma central que é formar um professor a partir da 
realidade do seu mundo do trabalho, nós pensamos que isso tinha que ser 
norteador no processo formativo (Prof. FQ02). 

Observamos o diálogo que se estabeleceu entre os professores no curso de 

Química, contribuindo para que os educadores entendam seus papeis, e, no 

coletivo, invistam em ações para a formação e a prática docente. Compreendemos 

que houve um compartilhamento repleto de respeito entre eles e a 

corresponsabilidade com a formação que fazem, atentando para um currículo mais 

direcionado a uma formação docente. Nos escritos de Freire (2011, p. 105), a busca 

pelo compartilhar “não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na 

comunhão, na solidariedade dos existires [...]”. Os professores, precisam desejar 

estarem envolvidos no processo formativo, sentirem-se tocados pela necessidade de 

mudança e nos parece, nas narrativas, que isso ocorreu entre os professores.  



171 

 

O Prof. FQ03 evidencia que as mudanças realizadas na matriz curricular 

apresentam-se de forma evolutiva, pois permitem ao professor flexibilizar sua 

atividade docente, não se tornando preso a um programa curricular e destaca que 

ela está mais humanista. Compreendemos que ele se refere às disciplinas técnicas 

não serem dadas de forma conteudista, mas mobilizadas pedagogicamente com o 

intuito de uma aprendizagem mais significativa para o acadêmico: 

Desde que eu entrei aqui, o currículo passou por várias adaptações e eu vejo 
claramente que ele está evoluindo muito, algumas coisas eu discordo, mas isso 
é uma questão muito pessoal, o ponto de vista é a vista sobre um ponto, é uma 
questão minha frente aquilo ali, mas eu acho que, de modo geral, melhorou 
muito. Ela se tornou mais humanista, ela se tornou não tão fechada, não tão 
técnica, não tão fria, aquela coisa presa ao programa, parece que tudo falado é 
uma coisa montada em blocos sistemáticos, a disciplina em si, hoje se tem uma 
maior liberdade, flexibilidade, então dá para explorar algumas questões que, 
quando eu fiz, não existia, ou tu te adequavas àquele modelo, àquela forma ou 
estava fora (Prof. FQ03). 

Nesse contexto, podemos destacar os múltiplos olhares sobre o mesmo 

currículo, pois o Prof. FQ04 ao ser questionado sobre se o curso atende às 

necessidades de formação dos futuros professores, mostrou certo desconhecimento 

sobre o curso, quanto à organização da matriz curricular, o contexto dos alunos e às 

disciplinas de cunho pedagógico. Destacamos que o Prof. FCB01 também se coloca 

nesta mesma situação, isto é, não acompanha os processos formativos que 

permeiam o curso e justifica que está subjugada pelas atividades de pesquisa e 

extensão, não se sentindo confortável em falar sobre a docência e a gestão que 

dinamiza o curso, como evidenciamos nas narrativas a seguir: 

Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque o contato com os alunos de 
licenciatura eu tenho só na aula, eu não vejo assim no programa de Química. No 
curso de Química eu não vejo, eu não sei nem quem são os outros professores 
de licenciatura, essa é a verdade, claro, eu conheço os meus colegas, eu sei 
que eles dão aula aqui, mas eu não sei se eles dão aula para a licenciatura e se 
isso tem algum viés um pouco diferente do que é para as outras disciplinas e eu 
acho que não tem essa diferença, eu, por exemplo, dou aulas para os alunos da 
licenciatura e eles estão na mesma sala dos alunos do bacharel e da industrial, 
tanto é que eu nem sei quem é da licenciatura e quem não é, a gente, depois 
claro, começa a conhecer, os alunos comentam, tem o estágio, enfim, trocando 
ideias, mas não existe uma diferenciação a priori disso e eu acho que as 
coordenações não têm, eu posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho 
é que eles não têm essa leitura disso. Quem estrutura o currículo claro que deve 
ter esse enfoque, mas se isso está funcionando em termos... porque essas 
coisas tem que acontecer na cabeça dos alunos e não de quem montou o 
currículo, ou seja, a conexão entre as diversas coisas vão acontecer na cabeça 
do aluno, eles que têm que estabelecer as relações, eu não sei qual é o 
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feedback que, digamos assim, a coordenação do curso tem, eu se dissesse que 
tenho ou não tenho eu estaria mentindo, eu simplesmente não sei, esse é o 
ponto (Prof. FQ04). 

Pois agora eu não vou saber te dizer, eu posso te dizer em relação ao 
conhecimento dos alunos da biologia, mas em relação a essa parte de formação 
de professores especificamente eu não sei, porque eu não acompanho. Eu já fui 
até coordenadora do curso, mas como eu não faço mais parte do colegiado e, 
como eu te digo, estou aqui subjugada pelas atividades de pesquisa e extensão, 
administração e docência eu não tenho acompanhado, eu não vou saber nem te 
dizer quais são as disciplinas da licenciatura específicas para a formação. Eu 
noto que o nosso curso particularmente está precisando de uma reforma efetiva 
de currículo, a última reforma já faz mais de 10 anos, a última reforma curricular. 
Então a gente está precisando de uma reforma, de um enxugamento de algumas 
disciplinas, acréscimo de novas, nós estamos bem defasados nesse sentido de 
reforma, de modernização curricular, essa é minha opinião (Prof. FCB01). 

Compreendemos que essa falta de acompanhamento pode estar relacionada 

não só a questões estruturais da universidade, bem como atender públicos e cursos 

diferenciados da licenciatura, mas do próprio paradigma existente quanto ao modo 

acadêmico de se fazer educação e da cultura instaurada entre os próprios 

professores quanto aos seus papeis como professores nesses cursos. O prof.FQ04 

deixa claro que é de exclusiva responsabilidade do estudante estabelecer relações 

entre os conhecimentos adquiridos da sua matéria, no momento em que vier a ser 

profissional no seu contexto de trabalho. Nessa mesma direção, Formosinho (2011) 

aponta que a maioria dos professores não se assume formador de profissionais de 

desenvolvimento humano. Ou seja, como se, para esse professor, lecionar 

disciplinas específicas ocasionasse um desprestígio social dentro da academia ou 

até rompesse com suas ideias e concepções sobre formação.  

Cunha (2005) afirma que é necessário romper com esse paradigma, gerando 

a inquietude emancipatória.  

Entendemos que a inovação requer uma ruptura necessária que permita 
reconfigurar o conhecimento para além das regularidades propostas pela 
modernidade. Ela pressupõe, pois, uma ruptura paradigmática e não 
apenas a inclusão de novidades, inclusive as tecnológicas. Nesse sentido 
envolve uma mudança na forma de entender o conhecimento (CUNHA, 
2005, p. 12). 

Consideramos necessário reconhecer e valorizar a importância da tradição, 

mas isso não significa ser um professor “tradicional”, cuja atividade é de transmissão 

de conhecimento, reproduzindo-o apenas, mas é importante que o professor se sinta 
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instigado e gere novos olhares sobre o seu objeto de conhecimento, buscando a 

reflexão sobre a sua ação e a transformação das suas práticas educativas.  

Nesse sentido, direcionamos nosso olhar às narrativas dos acadêmicos, no 

que diz respeito ao elemento categorial currículo em ação. Os estudantes 

apresentam percepções sobre o currículo e a sua formação bem distintas, talvez 

isso ocorra pelo período em que estão no curso ou pelas escolhas formativas que 

fizeram.  

O currículo privilegia o aspecto teórico, dando primazia ao bacharelado, e os 

formadores que ministram as disciplinas específicas utilizam a mesma abordagem 

de ensino para a formação na licenciatura. Na visão dos acadêmicos, isso acarreta 

uma lacuna na sua formação docente, no que diz respeito à necessidade de 

aproximar o licenciando da escola, da sala de aula. Demonstram também que 

algumas disciplinas direcionadas à educação são dadas de forma isolada do 

contexto escolar, não produzindo sentido e significado sobre a docência. Os 

excertos que seguem demonstram essas afirmações: 

Até agora eu não sei, porque as cadeiras das licenciaturas mesmo eu só vou ter 
semestre que vem, no quarto, então eu espero que eu esteja preparada para dar 
aula no ano que vem (Est. CB01, 3º Semestre). 

A gente vê muita teoria e pouca prática, do saber da prática de ser professor a 
gente tem pouca base, eu estou no 5º semestre, teoricamente passei da metade 
do curso, agora que eu estou vendo alguma coisa de prática, eu não sei se é 
ansiedade minha de querer saber. Um grande problema que a gente tem com as 
disciplinas da Física é que a maioria a gente tem junto com o bacharelado, então 
acaba que a gente vê as disciplinas de um modo que não é para a licenciatura, a 
gente vê muito cálculo que eu não sei até que ponto tem necessidade, porque o 
cálculo que a gente aprende não faz sentido para um aluno de Ensino Médio 
(Est. F02, 5º Semestre). 

Eu acho que o nosso curso é bem desfalcado nessa parte. Primeiro na parte do 
ensino de ciências que a gente chega à escola para ensinar ciências, quase uma 
biologia e tem uma disciplina só e tem que ensinar um ano inteiro, e química não 
tem nenhuma disciplina que você vai dar estequiometria no segundo ano do 
ensino médio, a gente não tem essas disciplinas e ai a gente sai muito 
desfalcado. Agora mesmo eu estou batendo na mesma tecla com o coordenador 
do curso que a gente deveria ter disciplinas mais importantes para nós da 
licenciatura, porque assim como o bacharel industrial tem as específicas a gente 
também tem as de educação, mas a gente precisaria de uma disciplina voltada 
para a docência, pra estar dentro da escola, para o conteúdo da escola e não só 
para o conteúdo da universidade, nem todo mundo pretende ficar dentro da 
química, que eu acho que é voltado bem para quem quer ficar no laboratório 
(Est. Q03, 7º Semestre). 
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Eu acho que, para a sala de aula, o curso não prepara, apesar de que ele já deu 
uma melhorada depois da mudança da grade, mas mesmo assim é muito fora da 
nossa realidade da educação básica. Porque a gente tem o contato com esses 
conteúdos assim que é mais voltado para o ensino fundamental e o ensino 
médio no primeiro semestre e depois é tudo mais voltado para o ensino superior 
e daí eu vou ser bem sincera, dependendo de quem você tem, as disciplinas 
didáticas tu aprende muito, dependendo do professor, é tempo perdido 
(Est. M04, 8º Semestre). 

De professor tanto não. Como eu disse faltam cadeiras voltada para esse 
mercado de trabalho, para o que o curso realmente se propõe que é formar 
professores, então ele forma muito mais profissionais voltados para pesquisa, 
pro academicismo, tanto é que eu estou na metade do curso e, no início do 
curso, eu estava muito interessado em ser professor mesmo de escola e, depois 
da metade do curso, tu já pensas diferente, tu já queres procurar um mestrado, 
porque é isso que o curso te dá a base para a academia, é muito boa para você 
continuar, mas para a educação é deficiente (Est. G02, 5º Semestre). 

O que observamos nas falas dos formadores e dos acadêmicos é que os 

currículos dos cursos de licenciatura mencionados não têm como foco a docência, 

pelo fato de dar maior ênfase ao conteúdo específico e de forma bem aprofundada, 

que, na visão dos estudantes, não faz sentido na sua atuação na educação básica. 

Outro fato é que as disciplinas específicas, pedagógicas e didáticas são dadas de 

forma isolada, não havendo uma interlocução entre ambas, o que resulta na 

fragmentação do conhecimento.  

Fica latente, nas narrativas dos formadores e dos estudantes, múltiplos 

olhares sobre esse mesmo currículo. O confronto de posicionamentos é evidente 

como é manifestado pelos estudantes e pelos formadores do curso de licenciatura 

em Química, e remete-nos a pensar nos desafios da gestão dos processos 

formativos na instituição. 

As inserções nas escolas e os estágios acontecem somente nos últimos 

semestres do curso. Diante disso, alguns estudantes só percebem no final da 

graduação que não estão preparados, ocorrendo a frustração com a escolha 

profissional e, em outros casos, percebem que ainda precisam aprender e o estágio 

acaba corroborando a escolha da profissão.  

Nesse contexto, os acadêmicos percebem, ao longo do curso, a necessidade 

de haver uma maior interação entre a universidade e a escola desde os primeiros 

semestres do curso, para que possam já ir se familiarizando com o campo ao qual 

estão sendo formados. O Est. M01, 3º Semestre, o Est. CB02, 5º Semestre, e o 

Est. F03, 7º Semestre, demonstram essa preocupação: 
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[...] Eu acho que os estágios poderiam começar um pouquinho antes, não um 
estágio de dar aula, mas acompanhar um pouco a rotina do colégio, porque tem 
muita gente que eu já ouvi falar que fez o curso e quando chegou no estágio 
desistiu, porque não tem noção do que é dar uma aula, fazer parte de um 
colégio, de uma gestão que é a escola (Est. M01, 3º Semestre). 

Eu acho que deveria, desde lá do início, ter cadeira que ocorresse essa 
interação mais da escola e já começasse a fazer extensão desde cedo, cadeiras 
que não fossem tantas horas aulas, eu acho muito chato a gente ficar da manhã 
até a tarde e não aprender mais nada no final da tarde, porque eu preciso ficar 
concentrada, tem que escrever, então isso para mim é difícil (Est. CB02, 
5º Semestre). 

Eu acho que sim, talvez... eu acho que a gente vai para a sala de aula muito 
tarde, eu acho que, talvez, tivesse que ter alguma disciplina ou modificar alguma 
disciplina que te dá um contato um pouco mais cedo com a sala de aula, porque 
é a partir do 5º semestre, do 3° tu já tens disciplinas voltadas para o ensino, mas 
no 5º semestre que tu vais começar o estágio e normalmente no primeiro estágio 
tu vais só uma ou outra vez na escola, pega o PPP e dá uma olhada, tu não tens 
ainda aquele contato. É e não te dá muita ideia, eu acho, do que vai ser a tua 
vida como professora em sala de aula, então eu acho que poderia ser um pouco 
mais cedo isso (Est. F03, 7º Semestre). 

Consideramos que o Estágio é um período importante e necessário na 

perspectiva curricular do processo formativo dos futuros professores, uma vez que, 

acompanhado e bem orientado, promove processos de reflexão, colocando ao 

estudante a possibilidade de conhecer a si mesmo, suas potencialidades, 

habilidades e competências relacionadas à sua futura profissão. É o momento que 

ele tem a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos discutidos durante a 

sua formação inicial, além de possibilitar o envolvimento de um profissional já em 

serviço neste processo de formação, favorecendo a construção significativa de 

aprendizagens, tanto para os acadêmicos, como para o professor que atua na 

escola e para o professor que atua na universidade. 

Nesse sentido, Imbernón (2011), em seus escritos reflexivos, discute que a 

formação inicial precisa capacitar o futuro professor a assumir a tarefa educativa em 

toda a sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor 

necessários, apoiado em suas ações para evitar cair no paradoxo de ensinar a não 

ensinar. O autor ainda nos alerta para o fato de que o “currículo formativo deveria 

promover experiências interdisciplinares que permitissem ao futuro professor integrar 

os conhecimentos das diversas disciplinas com uma visão psicopedagógica”. No 

entanto, faz uma crítica aos formadores de professores, destacando que “atuam 

sempre como uma espécie de “currículo oculto”, da metodologia da Educação” 
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(IMBERNÓN, 2011, p. 69). Ou seja, a falta de uma formação pedagógica repercute 

no seu processo de ensinar e, por isso, pouco discutem a importância dos saberes 

pedagógicos com os estudantes em formação inicial.  

Diante disso, observamos nas narrativas de Est. Q04 e o Est. G04, ambos do 

oitavo semestre, a compreensão da importância desses saberes para o 

desenvolvimento dos estágios e o seu desempenho como educadores. Para o 

Est. Q04, 8º Semestre, corresponder às reais necessidades do cotidiano escolar é 

um desafio, pois percebeu que a atividade docente ultrapassa a prática de aplicar 

conceitos aprendidos ou de metodologias já aplicadas em outras situações 

vivenciadas, sentindo dificuldades para ensinar e atingir as aprendizagens de seus 

alunos.   

Eu comecei a dar aula e me senti um pouco despreparada, como eu falei em 
conteúdo específico de química eu entendo agora o que falta é a maneira de 
abordar, então tem que ler livros, discutir com o professor, com colegas sobre a 
melhor maneira de abordar, como que eu poderia abordar esse conteúdo eu 
acho que poderia ter mais disciplinas que abordassem a química em sala de 
aula, até para facilitar o aluno, e a gente vai chegar lá e ser o professor que a 
gente teve, a gente só vai saber a partir dos professores que a gente teve, não 
tentar ser alguma coisa diferente. Então eu sou do jeito que os professores que 
eu já tive, se o professor agir assim eu vou agir igual (Est. Q04, 8º Semestre). 

Em nosso entendimento, o estágio deveria promover uma relação de parceria, 

de troca de experiências entre o estagiário e o professor, tornando-os 

comprometidos com a formação. Masseto (2012) igualmente considera que o 

formador com o seu papel de orientador deve ser um motivador e incentivador do 

desenvolvimento de seus alunos, atentando para mostrar seus progressos, 

corrigindo-os quando necessário. Conforme o Est.G04, 8º Semestre, evidencia na 

narrativa o incentivo em estar na escola, vivenciar esse contexto não é prioridade.   

Tu colocas os pés na escola apenas no sétimo semestre. Eu tive no quinto, por 
causa da bolsa, mas pela estrutura do curso é só no estágio. Essas disciplinas 
de geografia e ensino, na teoria tem que ir para a escola, mas tem professor que 
diz assim: “é muita burocracia, vocês não vão ir, quem quiser me avisa, quem 
não quiser não vai”. Não tem incentivo para ir para a escola (Est. G04, 
8º Semestre). 

Em geral, entendemos que há uma clara necessidade manifestada pelos 

formadores e pelos acadêmicos dos cursos, quanto a uma revisão do currículo, 

tomando como ponto de partida a busca pela formação voltada a licenciatura. Para 

os acadêmicos as disciplinas da educação devem estar presentes desde o início do 
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curso, concomitantes com as específicas e com ênfase para os conteúdos 

trabalhados na educação básica.  

Os estudantes consideram o estágio uma possibilidade de inserção na 

realidade escolar que exige maior autonomia, tornando-se essencial na sua 

formação. É o momento no qual intensificam e qualificam o processo de formação 

mediante participação em planejamentos e execução de novas metodologias.  

Ao se depararem com o exercício docente, percebem que a prática 

pedagógica é um campo de mobilização de saberes que são confrontados e 

[re]significados diariamente. Constatamos a importância dada por eles aos 

saberes/conhecimentos pedagógicos, quando necessitam realizar a transposição 

didática do conhecimento específico, não se traduzindo na função de transmissão 

desses conhecimentos.  

L.Shulman (1987) apresenta contribuições nesse sentido e é um dos 

precursores nas pesquisas relacionadas aos saberes docentes, ou como são 

denominados pelo autor de conhecimento de base (Knowledge base) para o ensino. 

Na sua linha de pensamento, traduzem-se pelas concepções construídas em 

diferentes momentos e experiências vividas ao longo da trajetória pessoal, escolar, 

acadêmica e profissional, sendo eles: conhecimento do conteúdo; conhecimento 

pedagógico geral (princípios e estratégias de gerenciamento de classe; 

conhecimento curricular (ênfase em materiais e programas que servem como 

“ferramentas de um acordo” para os professores); conhecimento pedagógico do 

conteúdo; conhecimento dos alunos e suas características; conhecimento dos 

contextos educacionais (que variam de acordo com governo, financiamentos, 

aspectos culturais); conhecimentos de finalidades, objetivos e valores educacionais 

e base histórica e filosófica. 

São justamente esses conhecimentos, concepções e vivências que darão 

forma à base de conhecimentos do professor nas situações de ensino e de 

aprendizagem no exercício profissional docente. Mizukami (2004), ao analisar os 

estudos de Shulman (1987), agrupou os conhecimentos caracterizados por ele em 

conhecimento do conteúdo específico, que se refere ao conteúdo específico da 

matéria que o professor leciona; conhecimento pedagógico geral, aquele que 

transcende a área específica da matéria, considerando teorias, modelos, 

características dos alunos e o contexto em que estão inseridos e, por fim, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo que é construído e melhorado 

constantemente pelo professor em confronto com outros conhecimentos ao ensinar.  
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Assim, entre os conhecimentos apresentados por Shulman (1987), daremos 

destaque ao conhecimento pedagógico do conteúdo, o qual compreendemos que 

seja o que os futuros professores necessitam mobilizar na sua prática pedagógica 

no contexto escolar e que não demonstram afinidade.  

Entendemos que, para mobilizar o conhecimento pedagógico do conteúdo, é 

imprescindível a presença dos demais conhecimentos. Ele se revela quando o 

professor tem a capacidade de transformar o conteúdo mais acessível e atraente ao 

aluno, para que produza sentido sobre o que está aprendendo. Em um momento de 

problemas de aprendizagem, ter habilidade de encontrar maneiras, alternativas de 

expor o mesmo conteúdo. A reflexão torna-se peça chave sobre o ato de ensinar. 

Fica evidente, nas narrativas, que, quando há de fato o acompanhamento de 

um professor mais experiente, a universidade se torna o espaço de retorno que lhes 

possibilita a troca de conhecimentos, de experiências, de compartilhamento de suas 

preocupações e angústias sobre as dificuldades encontradas. A busca por 

estratégias a serem trabalhadas, para desenvolver os conteúdos científicos 

aprendidos, proporciona ao futuro professor motivação, apoio e incentivo pela 

profissão. Assim, a importância do trabalho conjunto entre a universidade e a escola 

toma importância nas vozes dos estudantes. 

Nesse sentido, a interação que se produz entre a universidade e a escola 

poderia repercutir na formação dos acadêmicos, desenhando um perfil profissional 

mais direcionado ao trabalho docente. Ao discorrermos sobre o perfil profissional 

docente, valemo-nos das referências dos sujeitos que constituíram a sua profissão, 

desde a escolha até ao exercício profissional.    

Escolher uma profissão não é tarefa simples, pois envolve tomada de 

decisões, e isto pode gerar dúvidas e até mesmo sentimento de insegurança. Alguns 

atrativos também se evidenciam nessa escolha, como, por exemplo, aspectos 

financeiros, ascensão social, influência de pessoas próximas.  

Tardif (2002) assinala a história de vida do sujeito, principalmente, sua 

socialização na escolarização, supondo que ele interioriza conhecimentos, 

competências, crenças, valores, representações e certezas sobre a prática de ser 

professor, as quais estruturam a sua personalidade e suas relações com os outros, 

ou seja, tendo em vista experiências anteriores que antecede a entrada na 

universidade, acabam, de certa forma, influenciando na escolha da profissão e 

projetando um perfil profissional.  
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Vaillant e Marcelo (2012, p. 53), nessa mesma linha de discussão, destacam 

que “os estudantes que querem se transformar em docentes não tem consciência do 

que sabem, nem de como e porque conhecem”, pois a linguagem dos formadores, 

muitas vezes, está desconectada da experiência prévia e das pré-concepções de 

docência dos estudantes. Acreditamos que, se o formador valorizar essas questões, 

dará sentido aos conhecimentos e às experiências com os quais os futuros 

professores virão a se defrontar, em especial reafirmando a sua escolha profissional. 

Ao refletirmos sobre os processos formativos dos futuros professores dos 

cursos da área de Ciências biológicas, exatas e da terra da instituição investigada, 

ingressamos na discussão do elemento categorial perfil de formação, que consiste 

na percepção dos estudantes desses cursos face ao perfil definido como necessário 

ao egresso; como eles percebem na sua formação profissional esse perfil e que 

expectativas profissionais possuem.   

Assim, conforme as narrativas dos estudantes, evidenciamos uma tomada de 

consciência de que o perfil de formação ao qual estão sendo formados consiste em 

ter como base sólida o conhecimento específico, estimulando-os a seguirem na área 

da pesquisa. Perrenoud (2001) problematiza a tomada de consciência como um 

exercício de reflexão que não é automatizado, mas uma prática que expressa a 

tomada de decisões acerca do seu fazer docente, produzindo novas ideias sobre a 

sua ação pedagógica. Segundo o autor, “a tomada de consciência depende da 

construção de um „saber analisar‟, transponível a diversas situações, mas também 

de um „querer analisar‟ de uma disposição à lucidez, de coragem de cutucar a ferida” 

(PERRENOUD, 2001, p. 184). 

Observamos nas narrativas dos estudantes a reflexão sobre a formação que 

estão vivenciando. Eles percebem que estão sendo formados com um perfil 

acadêmico, de pesquisadores, direcionados a uma expectativa de continuar sua 

formação, realizando uma pós-graduação, neste caso, o mestrado e a formação 

para a docência, por vezes, é compreendida como um complemento à formação 

mais ampla desses futuros profissionais.   

Acho que ele não está focado para educação, mas mais para o químico em si, 
porque as cadeiras que a gente vê de química são bastante indústria, métodos 
laboratoriais, industriais. Aí a gente vai para educação é outro mundo, acho que 
está focado mais nisso mesmo, formar o químico pra trabalhar no laboratório, na 
indústria, não está focando no professor, em ser docente (Est. Q02, 
5º Semestre). 
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O que o curso nos passa de mensagem, do começo até o final, é você ser capaz 
de produzir cientificamente, nisso ele consegue atuar muito bem, é a produção 
de pesquisa (Est. CB04, 8º Semestre). 

É totalmente conteúdo, tu tens que saber o conteúdo de Física. Porque é muito 
semelhante à licenciatura, do bacharelado, eu não pretendo seguir na área da 
Física, então eu acho que têm coisas que para mim deveriam ser ensinadas de 
outra forma, porque têm muitas disciplinas que a gente faz junto, então os 
professores acabam ensinando muito mais para quem vai seguir na área da 
Física, do que quem vai para o Ensino Médio, ou muitas vezes eles fazem 
comentários do tipo “isso aqui tu nem precisava estar estudando, porque tu faz 
licenciatura e isso aqui nunca vai te servir para nada”, aí tu para e pensa “e 
porque eu estou vendo isso?”, mas é aquela coisa, tu tens que dar um jeito, tu 
tens que passar, senão tu não te forma (Est. F03, 7º Semestre). 

Tem muitas cadeiras na matemática que eu não vou aproveitar muito para dar 
aula no ensino fundamental e no médio, cálculo, por exemplo, é a espinha do 
curso, só que eu não vou usar limite, derivados, integral, aplicando no ensino 
médio e no ensino fundamental, não é que seja desnecessário, mas é uma coisa 
que não vai interferir no meu futuro. Nesse sentido, é um pouco mais para 
professor pesquisador e não para o ensino que deveria ser (Est. M01, 
3º Semestre). 

O nosso curso é muito voltado para iniciação científica de laboratório, mas a 
licenciatura quer um professor que saiba o conteúdo. Eu não sei como o curso 
pensa isso, mas acho que um professor que entenda química e saiba passar 
química para os alunos. A gente nunca puxou esse assunto sobre como a gente 
deveria sair, mas eu acho que é isso, não consigo pensar em outra coisa que o 
curso queira de nós, claro que ele quer que a gente saia diferenciado dos 
demais professores, que a gente amplie nossos horizontes, nossos 
conhecimentos e busque sempre, mas acho que se tivesse que falar o curso 
quer que eu saia sabendo química e sabendo transmitir esse conhecimento que 
a gente viu no curso (Est. Q03, 7º Semestre). 

Pesquisador. Pelo perfil do curso, o aluno bom é aquele que já vai entrar direto 
em um mestrado, vai ter bolsa, com um currículo excelente, tem não sei quantas 
publicações em revista, já vai ter publicação em livro, esse é o perfil do 
profissional bom que pinta no curso. O cara que sai da geografia e diz assim: 
“não vou fazer mestrado, vou dar aula” ele é muito mal visto, por mais que todo 
mundo diga que não, é mal visto “bá aquele ali não vai tentar o mestrado”! É 
esse o perfil, não é de professor, é de pesquisador, esse é o objetivo maior, 
apesar de no papel não estar assim, mas o que acontece é assim (Est. G04, 
8º Semestre). 

Considerando os projetos pedagógicos de cada curso, observamos que 

destacam como perfil desejado do formando possuir conhecimentos sólidos na área 

específica e estares preparados para atuar na educação básica. Entretanto, as 

formas como os componentes curriculares estão organizados e vêm sendo 

desenvolvidos parecem dificultar a concretização dos perfis e, consequentemente, 

de uma formação identitária para a docência. 
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Podemos afirmar, a partir das narrativas docentes, que o perfil de formação 

expresso nos cursos investigados vai na mesma direção que os estudantes 

explicitam em suas narrativas, um currículo engessado, que prepondera uma 

formação baseada na reprodução da teoria. A narrativa de Prof. FCB03 destaca que 

há uma formação baseada no modelo da racionalidade técnica em que o conteúdo 

específico toma privilégio na formação dos futuros professores. O Prof. FF04 

assume que se desresponsabiliza pela formação pedagógica dos estudantes, 

evidenciando que essa formação deve ser suprida pelos professores formadores 

que dão disciplinas de ensino. 

Já o Prof. FG04 defende a importância dos futuros professores vivenciarem 

mais espaços de docência durante a graduação, mas evidencia que o perfil de 

formação é direcionado fortemente ao conhecimento específico duro. Nessa direção 

o Prof. FM01 acredita que uma boa formação significa o egresso retornar a 

universidade e fazer mestrado e doutorado. O Prof. FQ03 evidencia que o perfil 

formativo que as licenciaturas trazem é delineado pela desvalorização social e 

econômica dessa profissão, justificando uma formação mais preparada para o 

conhecimento específico. 

A gente tem problemas seríssimos no currículo, os meus alunos da biologia não 
têm psicologia nenhuma, eles não sabem quem é Piaget, eles não sabem nada 
disso. [...]. Então, realmente falta muito pra eles, eles tentam, às vezes, pegar 
disciplinas em outros cursos, mas é difícil. E também tem a questão das práticas 
educativas, que todas às 400 horas de práticas ficaram nas disciplinas 
específicas, algumas disciplinas fazem alguma coisa em sala de aula, jogos, 
mas a maioria usa do seu conteúdo. [...]. No início eu me desesperava, ficava 
querendo dar tudo, mas agora é impossível, eu vou fazer o que dá dentro da 
minha disciplina e também eles têm que se mobilizar, a gente tenta, mas não 
tem muita força, porque é um representante no colegiado contra todo o resto do 
curso. Então, queira ou não, os cursos ainda são três em um, ainda tem essa 
marca, e essa cultura tem que mudar, mas leva tempo (Prof. FCB03). 

[...] O que acontece no curso de licenciatura em física é que a gente ainda tem a 
ideia de que a pessoa para atuar como formador de Física deveria ser um físico 
com muita boa formação. Então, atualmente, a necessidade é por mais 
professores que consigam transmitir a física do dia-a-dia para o aluno e o curso 
de física não está atendendo isso aí. Eu também não consigo com os meus 
alunos, não passo essa base, eu não consigo formar aluno que atenda à física 
básica do dia-a-dia para os professores do ensino médio. O que eu faço 
geralmente é dar a cadeira, ensinar a parte de física, e deixo mais para aqueles 
professores que têm o grupo de ensino, eles deveriam passar essa formação 
para os estudantes. Nesse sentido, eu acho que eu peco (Prof. FF04). 

[...] Falta levar esses alunos mais na escola, no sentido de eles se 
comprometerem com o ensino da geografia, mas essa é uma questão do 
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coletivo, que não depende só de mim, eu já me culpei muito sobre isso, mas já 
superei também, a minha parte eu faço e tenho procurado os colegas, mas não 
temos conseguido fazer um trabalho em grupo mais próximo, fechar realmente 
um projeto de ensino, desde o início do curso, para esses alunos se 
assegurarem mais. [...]. Eles dão o suporte necessário para o conhecimento das 
disciplinas básicas do núcleo duro da geografia. Os alunos têm uma formação 
muito boa, é bastante avançado. O nosso professor de geografia tem uma 
formação também para ser pesquisador (Prof. FG04). 

Eu acho que a gente ainda forma bem, tem bastante gente da licenciatura que 
segue os estudos, vai fazer mestrado, tem muitos alunos egressos da nossa 
licenciatura que estão fazendo mestrado em educação matemática e ensino de 
ciências, tem alguns que estão fazendo doutorado, mestrado e doutorado em 
outras universidades. Então eu acho que ele forma, dá possibilidades, na nossa 
época de licenciatura, a gente não tinha mestrado aqui, a gente tinha que sair, 
fazer, mas eu acho que está atendendo sim (Prof. FM01). 

A gente subdividiu o raciocínio de uma forma ideal e de uma forma real. Eu acho 
que um professor não se forma em quatro anos, deveria ser muito mais tempo, 
outras propostas. Têm outros aspectos extrínsecos no sistema, por exemplo, se 
a gente for pegar o perfil socioeconômico do aluno que entra para fazer uma 
licenciatura e o perfil socioeconômico do que entra para fazer Medicina ou 
Engenharia é muito diferente, isso se torna um problema mais cedo ou mais 
tarde, então se torna difícil se chegar a um professor de Química. A gente sabe 
que o mundo aí fora ele é cruel também com o professor, a pessoa que quer 
mostrar serviço muitas vezes é muito mal encarado, se vai para um ambiente 
particular, é um dos problemas que eu tenho com as escolas dos meus filhos, 
eles querem muitas vezes nivelar por baixo e é uma coisa que eu digo, então 
entra questões fora, é remuneração, são outras questões, mas eu acho que, em 
termos de formação, eu acho que em Química pura eles saem razoáveis, acho 
que agora está havendo uma grande preocupação em contextualizar a Química 
em um mundo mais real, então melhorou bastante, mas ainda falta muito 
trabalho que eu não sei se depende só dos professores ou só dos alunos, eu 
estou em uma conjuntura aqui, então é um tema delicado, porque não é 
valorizado, se fosse um profissional valorizado eu tenho certeza de que a 
dedicação na faculdade seria diferente (Prof. FQ03). 

Com base nas narrativas docentes, direcionamos nosso olhar aos escritos de 

Bolzan, Isaia e Maciel (2013), que nos auxiliam a pensar na ausência de um perfil de 

formação direcionado à docência, quando destacam que um dos problemas 

enfrentados em relação à desvalorização dos conhecimentos pedagógicos centra-se 

na própria academia, pelos esforços que estudantes e formadores fazem no 

aprimoramento do conhecimento específico da sua área de formação. Isso pode 

sinalizar a dificuldade que o formador tem de se colocar como formador de professor 

e o estudante se sentir motivado em buscar a carreira docente.  
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A formação desse perfil pode ter reflexos, se olharmos para a estrutura 

organizacional dos cursos de licenciatura na organização do trabalho pedagógico 

dos professores formadores. 

Este elemento categorial consiste nos aspectos que expressam o modo como 

o professor formador desenvolve o seu trabalho pedagógico diante do contexto 

universitário, o que ele coloca como importante no trabalho da docência, auxiliando- 

nos a compreender as ações e estratégias utilizadas no desenvolvimento da sua 

atividade docente. Corresponde ao planejamento realizado e às dinâmicas 

metodológicas e de avaliação adotadas por ele. Baseamos-nos em Bolzan (2011), 

que se refere ao trabalho pedagógico como os processos que estão envolvidos na 

prática docente, sendo eles os processos de organização e reorganização das 

estratégias didáticas. De acordo com a autora, “O trabalho pedagógico revela a 

reflexão e o constante redimensionar das ações pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores como condição da assunção da autonomia e do protagonismo docente” 

(BOLZAN, 2011, p. 21, grifo do autor). Ou seja, as ações previstas no trabalho 

pedagógico são flexíveis, passíveis de alterações e implicam a possibilidade de 

reflexão sobre essas ações, promovendo a autonomia do professor e a reelaboração 

das suas atividades. 

Tendo por base este contexto, evidenciamos, nas narrativas docentes, a 

matriz curricular e a ementa da disciplina como elementos orientadores do trabalho 

pedagógico do professor formador. Manifestam a organização do seu trabalho 

pedagógico, visando conteúdos e conhecimentos previstos nas ementas das 

disciplinas propostas na matriz curricular do curso, direcionando o seu fazer 

pedagógico. 

Eu já tentei várias técnicas, cada aula eu trabalho com um conceito, como eu 
trabalho com a ecologia me permite fazer isso. Então, através daqueles 
conceitos técnicos, nós traçamos todo um trabalho de relação que esse conceito 
é importante dentro de um contexto da disciplina e no contexto desse 
profissional, e a gente vai trabalhando, porque eu sou obrigada a fechar uma 
ementa, mas como é que eu vejo isso? Eu acho que hoje já é mais intuitivo, eu 
até, no começo, fazia plano de aula, pensava qual era o material, hoje eu vou 
lendo e vou pensando esse assunto é interessante na aula tal, esse assunto é 
interessante aqui, esse material é legal para levar para a sala de aula, ou seja, 
hoje é muito mais intuitivo, depois de vinte e tantos anos é o que se espera. Eu 
hoje já não penso tanto, eu vou muito pelo momento, mas eu ainda mantenho 
aquela estrutura ortodoxa de introduzir um assunto, desenvolver esse assunto e 
tentar fazer um fechamento, que ás vezes não ocorre, ainda tem um pouco da 
aula tradicional, não se tem como fugir muito, mas eu gosto hoje de fazer uma 
coisa mais solta, mais fluída, mais diluída, até porque hoje está tudo interligado 
(Prof. FCB02).  
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Eu fico sabendo um tempinho antes as disciplinas que eu vou ministrar. Como 
eu te falei tem sempre um feedback das disciplinas naquele semestre e eu tento 
reorganizar a partir daquilo. Então, eu tenho um planejamento de alguma que eu 
já ministrei, mas eu sempre utilizo os dados que eu colhi naquele momento final 
do que pode ser diferente, em termos de produções, em termos de outros 
materiais, atualização deles. Não adianta continuar ano por ano se tem coisas 
novas. Mas eu parto daquilo que eu já tinha sim, de conhecimento. Nas minhas 
aulas, por exemplo, no início do semestre a primeira aula é sempre usando os 
momentos pedagógicos de problematização inicial, durante todo o semestre 
discute para responder aquela problematização e no ultimo dia eles voltam às 
respostas da primeira aula, inclusive ver a evolução que eles têm isso é uma 
dinâmica que eu uso tanto na graduação como na pós (Prof. FF01). 

Normalmente eu cumpro o programa da disciplina e lanço na forma de projetos, 
eles têm quatro semanas para pesquisar exemplos que ocorreram, por exemplo, 
no semestre caiu um prédio em Capão da Canoa, se na areia tem sal, cloretos, 
aquilo ali não faz ligar o cimento, então um dos projetos era vamos pesquisar 
aqui em Santa Maria se o CREA monitora o teor e eles começaram a mostrar 
areia em construções e analisar se tinha cloreto, então trazia uma coisa prática, 
tentar lincar com o mundo real, outras meninas queriam ver se a presença de 
metais pesados em tintura de cabelo, então quer dizer, trazer questões do 
cotidiano, do que eles vivem, vivenciam, o batom, trazer se tem metal no batom 
ou se não tem, então são coisas... (Prof. FQ03). 

Em cada semestre eu tenho o currículo básico, mas cada semestre, dependendo 
da turma, eu reorganizo as atividades, dependendo do número de alunos e do 
perfil desses alunos, o que se pensou para um semestre anterior, o ano anterior 
já não serve. Então, a forma de trabalhar as disciplinas muda muito em razão de 
quem são esses alunos, do grupo, dessa empatia dos alunos, eu gosto de ver 
isso, de ver o andamento de como eles se aderem a esse projeto da disciplina, 
do conteúdo que preciso trabalhar (Prof. FG02). 

É que eu já estou há muito tempo, então mais ou menos eu já sei até o tempo 
certo de cada aula, “ah, isso vai dar certo, eu vou enxertar com exemplos aqui e 
aula vai dar certo” e é muito raro não dar certo, eu não penso mais no 
cronograma, no tempo de aula, nessas coisas, porque é meio no automático. 
Então, o que eu devo fazer, provavelmente, é sistemático, eu já preparo a aula e 
já sigo, aquilo vai dar duas horas de aula, então eu faço o que deveria ser feito. 
É o cronograma, pensar como que eu vou atingir aquele objetivo, mas é muito 
mais mentalmente do que em papel, não escrevo em papel mais objetivos com 
clarezas, essas coisas, é tudo muito intuitivo já (Prof. FM02). 

As narrativas indicam que a organização do trabalho pedagógico perpassa a 

ementa, e o planejamento é efetuado de modo mais intuitivo, como nos coloca o 

Prof. FCB02 e o Prof. FM02, levando em conta as suas experiências, os planos 

anteriores, as avaliações, pensando em atividades que eles vão realizar e deixando 

que as ações dos alunos corram na sequência das suas ações, não achando, 

necessário sistematizar em papel o seu plano.   
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Esse modo de ver o planejamento é apontado por Masetto (2012), quando 

afirma que vários professores universitários fazem seu planejamento carregado de 

sentido burocrático, entendendo como um documento a mais que se tem que fazer 

para entregar na secretaria. Muitas vezes, inclusive, mudando as datas e 

apresentando o mesmo plano do ano anterior.  

Consideramos imprescindível o professor sistematizar suas ações e as dos 

alunos, uma vez que ambos são integrantes do processo de aprendizagem. O 

planejamento trata-se de um instrumento de trabalho de comunicação entre o 

professor e os alunos, permitindo a orientação clara dos objetivos de aprendizagem 

na disciplina e para que o docente não se perca durante o semestre em suas ações. 

Isso não quer dizer que o planejamento tenha que ser estático, linear, pelo 

contrário. Segundo Masetto (2012, p. 192), [...] não pode ser considerado uma 

camisa de força, que tira a liberdade de ação do professor. [...] precisa ser flexível e 

adaptável a situações novas e imprevistas”. 

Para os docentes Prof. FCB04, Prof. FF02 e o Prof. FG03, o planejamento 

constitui-se como elemento importante para a construção da sua aula, expressando 

a dimensão de intencionalidade da ação docente. Estabelecem um cronograma que 

apresenta os conteúdos previstos, as metodologias e as formas de avaliação 

adotadas como forma de auxiliá-los na explicação dos conteúdos ou assuntos 

abordados no decorrer do semestre, como podemos evidenciar nas narrativas que 

seguem: 

Antes do semestre eu elaboro os planos de ensino, esses planos contêm a 
ementa da disciplina com os objetivos, que eu tento não fugir muito dos 
objetivos. Além disso, coloco um cronograma bem detalhado com uma previsão 
aproximada do que vai ter em cada aula, não que naquela aula vai ter que ser 
aquele conteúdo tal ou vai ter que ser tal coisa, mas para ter uma ideia da 
distribuição do que eu preciso falar ao longo do semestre, para não acontecer de 
repente você investir muita energia em um tema e esquecer os demais. Então, 
no início do semestre os alunos já recebem o plano e eles sabem quais são as 
avaliações, eles querem saber quanto, como vai ser a prova, já está escrito ali, 
está definido, isso vai ser trabalho, isto vai ser prova. Geralmente a definição das 
avaliações é feita, considerando as experiências do semestre anterior, então 
está sempre mudando. Se eu vejo que alguma coisa não deu certo no semestre, 
não vou fazer mais isso, vou tentar outra coisa, às vezes eu faço inversões de 
temas nas disciplinas, troco literatura, então isso geralmente já está planejado 
antes de começar o semestre (Prof. FCB04). 

Bom, nunca eu trabalho as disciplinas da mesma maneira. Eu procuro até fazer 
registro das turmas anteriores, pego uma ou outra coisa, mas eu sempre procuro 
trazer textos diferentes, recursos, porque nessas cadeiras de... nas finais do 
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curso de licenciatura que são as instrumentações permite isso, trabalhando 
sempre em cima dos conteúdos conceituais de física, isso eu não fujo. [...] eu 
faço o meu planejamento antes de começar o semestre, vou fazendo de cada 
aula e estabelecendo meus objetivos e isso tem que ser uma coisa dinâmica 
porque depende muito da turma. Ontem, por exemplo, eu estava com seis 
alunos de instrumentação D e era um momento em que eles tinham que 
apresentar e defender os roteiros que eles fizeram, ótimo, eu só consegui 
discutir três, porque eu deixo eles apresentarem depois eu vou fazendo 
observações, aí eu discuto o problema no quadro, porque como se trata de física 
leva tempo e dá trabalho. Não adianta eu fazer esse processo e querer correr 
pra terminar, porque na quinta-feira eu já planejei outra coisa diferente. Então, 
como eu não conheço os alunos eu não conheço o material que eles vão me 
trazer, eu faço um plano de aula flexível, para que possa ir ao longo do semestre 
andando junto com as aulas (Prof. FF02). 

Todo semestre eu planejo minhas aulas, se você pegar minhas aulas de 20 
anos, cada ano é um ano e eu distribuo as atividades em grupo e trabalho a 
mesma temática com todos os grupos, outros momentos eu fragmento isso, 
buscando um grande objetivo, e todo semestre como a gente acaba retornando 
da universidade uma semana, quinze dias antes das férias, eu chego aqui, 
planejo aulas, ontem eu já busquei os alunos que estão matriculados pra ter 
ideia do tamanho da turma e como é que eu posso adequar essa atividade pra 
aproveitar o máximo dentro da minha proposta. Então esse é o planejamento, é 
obvio que isso eu tento inserir documentos, livros que estão sendo publicados, 
mas nunca esquecendo também do nosso embasamento teórico, que nós temos 
que abordar com eles dentro das nossas práticas (Prof. FG03). 

Compreendemos que o planejamento por meio de um registro do que será 

realizado na aula é de grande valia para o processo de reflexão constante do 

professor. Esse registro pode promover novos sentidos e significados ao trabalho 

pedagógico, favorecendo a retomada do processo de ação e reflexão imprescindível 

a essa organização.  

Segundo Libâneo (2011), é importante que o planejamento de ensino comece 

com uma análise de conteúdo, ou seja, levando em conta os interesses e 

motivações do acadêmico para a aprendizagem do conteúdo, bem como 

desenvolvendo capacidades mentais por meio da pesquisa, do ensino baseado em 

problemas e considerar formas de trabalho ligadas a metodologias participativas.  

Considerando as narrativas do Prof. FCB03, Prof. FF01, Prof. FG03, 

Prof. FM03 e do Prof. FQ01, evidenciamos dois aspectos em comum entre eles que 

dinamizam sua metodologia de ensino na organização do seu trabalho pedagógico: 

um deles é a importância dada ao momento do diálogo e da escuta diante das 

necessidades que o futuro professor traz ao longo do seu processo de formação, 

lançando questões sobre o assunto abordado e observando as potencialidades e 

dificuldades do estudante; e o outro aspecto refere-se ao incentivo dos professores 
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pelo trabalho em grupo, a realização de seminários e oficinas, além do professor 

formador fazer uso das tecnologias como a plataforma Moodle na preparação da sua 

aula.  

Eu organizo, depende na disciplina de didática ela está mais formal, trabalho 
com a ementa, com o que é preciso trabalhar e aí a gente convida algumas 
pessoas, faço algumas dinâmicas onde eu estou propondo a reflexão sobre 
aquilo e olha para algumas questões pontuais dos textos e também os alunos 
apresentam seminários, dinâmicas que têm a ver com as teorias que a gente 
está dando na didática. Nos estágios, é diferente, eu trabalho com oficinas, com 
acompanhamento individual onde a gente lê os diários e discute com o aluno, 
daquele aluno-professor que está estagiando, mas também trabalhamos 
coletivamente com todos os alunos que tenham sexto, sétimo ou oitavo ano, 
trocando um pouco de materiais e sugestões de dinâmicas, de como trabalhar 
alguns conteúdos em aula e também sobre as questões do autoconhecimento. 
Então “quem sou eu professor que estou ali na frente desse aluno adolescente 
ou desse aluno criança ainda, pré-adolescente?” Eu me porto como um adulto 
na sala de aula? Porque, queira ou não tu é adulto, tu pode ser super jovem, 
mas tu estás ali no papel de adulto (Prof. FCB03). 

O diálogo e a problematização me acompanham. Então, eu uso os momentos 
pedagógicos para instrumentalizar as minhas aulas, eu diria trabalhos coletivos. 
Nas aulas eles precisam falar muito, eles precisam escrever muito, então, não 
sou só eu que falo. Relacionar com a escola sempre que possível, pedir 
pesquisas na escola, para que eles já tenham um contato com ela. Não está na 
ementa, mas eu tento fazer isso, por exemplo, agora com a discussão de livros 
didáticos, tem toda uma discussão inicial sobre o próprio PNLD e agora eles 
tiveram que ir à escola conversar com o professor sobre como ele escolhe este 
livro. Então, eles vivenciaram na prática e já iniciam um contato antes de ir para 
os estágios. Eu busco sempre uma articulação com a escola pública 
(Prof. FF01). 

A estratégia é atividades de grupo que eles resistem muito e que eu acredito, 
porque amanhã ou depois eles vão se encontrar no mundo do trabalho aonde 
nós temos que se integrar com os grupos, trabalhar em grupo, porque eu coloco 
pra eles que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então eu continuo 
acreditando que eles têm que aprender a trabalhar em grupo. E é como eu digo, 
trabalhar em grupo não quer dizer que tem que ser amigo do meu colega, então 
uma das estratégias é o trabalho em grupo e a outra a gente utiliza Power Point, 
filmes temáticos (Prof. FG03). 

[...] Esse semestre eu comecei a aula com uma situação problema de um livro 
didático do Ensino Médio que envolvia teorias de conjuntos e aí fui conversando 
com eles da necessidade para resolver aquilo ali, o que eles tiveram que usar, o 
que eles têm que saber. Então eu costumo postar muito material no Moodle, 
chego a digitalizar as páginas do livro e postar para os alunos da graduação, 
listas de exercícios, apresento vídeos para eles às vezes, materiais adicionais, é 
assim que eu tenho costumado fazer. Isso eu não fazia antes do doutorado, 
agora eu estou tentando fazer assim para quebrar aquele tradicionalismo 
(Prof. FM03). 
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[...] Então, quando eu trabalho com Metodologia do Ensino é sempre fazer com 
que o aluno eleja algumas questões, apresente as estratégias que ele definiu 
para aquela questão e que a gente possa discutir as estratégias que ele usou, 
geralmente quando ele começa a fazer isso as estratégias são basicamente 
estratégias de aula e aí tu tens que explorar a questão que ele trouxe, no sentido 
de que ela tem às vezes muito mais potência, e eu mostro que qualquer tema 
muito simples, você tem que estudar muito [...] e eu não posso estudar isso da 
maneira que eu estudo para resolver questões de prova, para um educador isso 
é a morte, esse estudo que responde inquisitorialmente as questões e não 
afetivamente, corporalmente e de maneira inventiva, produzir relações a partir 
dos conceitos e não simplesmente repetir conceitos (Prof. FQ01). 

A aula expositiva também foi citada pelos formadores como outra estratégia 

de ensino, de acordo com a disciplina, o conteúdo e os objetivos a serem 

alcançados, a concepção de aula expositiva para o formador é de buscar 

informações e trabalhar elas com os alunos. Nesse sentido, o Prof. FG01 destaca o 

levantamento de questões como fonte de incentivo para estudante pensar e dialogar 

sobre o assunto. De acordo com Libâneo (2011), a metodologia de ensino é mais do 

que recorrer a técnicas de ensino, mas consiste no professor saber como ajudar o 

aluno a pensar sobre a ciência ensinada.  

A narrativa a seguir demonstra a percepção que o docente tem ao 

compreender que a troca com os estudantes nem sempre é explícita, eles podem 

participar oralmente ou apenas refletir em silêncio. Desse modo destaca que o que é 

apresentado deve fazer sentido para o aluno, mobilizar seus conhecimentos, e é 

importante neste processo conhecer a turma, o contexto em que estão inseridos.  

Para mim basicamente a relação professor e aluno é uma relação de diálogo, 
então, eu confio sempre muito na minha sensibilidade de eu entender por onde 
passa, por onde é mais fácil passar. Então, às vezes, é aula expositiva, 
especialmente se eu vejo que há uma necessidade muita clara de alguns 
fundamentos conceituais que eles trazem, que preciso corrigir algumas 
questões, então vamos trabalhar com aulas expositivas, daqui um pouco, 
vencido isso, tu ter um vídeo que desperte algumas perguntas, algumas 
questões, quando tem uma pesquisa que tu vai trabalhar em grupo. Enfim, 
depende muito dos alunos, do contexto. Eu tenho que envolvê-los nisso, fazer 
eles se colocarem nesse processo, despertar perguntas, para que eles queiram 
ir atrás para responder (Prof. FG01). 

Já o Prof. FCB01 destaca que já tem aulas preparadas por dar muitos anos a 

mesma disciplina e busca sempre se atualizar sobre o assunto para discutir com os 

alunos. Há uma tomada de consciência de que apenas “repetir” conceitos não é o 

suficiente, mas trazer exemplos do cotidiano torna-se uma estratégia provocativa e 
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promove reflexões ao acadêmico quanto à própria teoria. A narrativa a seguir 

explicita essa afirmação: 

Planejo as aulas, as minhas disciplinas são teóricas e práticas, procuro, na 
medida do possível, estar atualizada, estou sempre atrás de novos livros, 
artigos, sempre que é possível, eu busco. Já tenho minhas aulas preparadas, 
claro, muitos anos que eu dou essas mesmas disciplinas, procuro sempre, pelo 
menos uma vez por ano, quando vou lecioná-la, mais uma vez dar uma 
atualizada, buscando assuntos não só de livros didáticos, mas na área da 
ecologia a gente pode pegar assuntos ambientais bem urgentes. No ano 
passado a gente teve o desastre que aconteceu em Mariana, procuro chamar 
esses exemplos, mencionar em aula e, é claro, é uma maneira de estimular a 
participação dos alunos, porque eles podem não estar querendo prestar muita 
atenção no conteúdo teórico (Prof. FCB01). 

O Prof.FF04 apresenta-nos outra realidade, utiliza como instrumento de apoio 

o livro didático da disciplina para o preparo e o desenvolvimento da sua aula. 

Percebemos a importância que ele atribui ao livro por ser um referencial, uma fonte 

de pesquisa que permite o aprofundamento dos conteúdos. Coloca-se como um 

professor “tradicional”, o qual utiliza uma metodologia enciclopédica, trabalhando os 

conteúdos separadamente da experiência do aluno e das realidades sociais e 

utilizando a aula totalmente expositiva.  

Eu sou aquele professor ainda tradicional. Para mim o quadro negro é a melhor 
coisa para transmitir alguma coisa. Eu vejo que a maior parte dos textos na 
internet 99% são cópias, dificilmente você consegue usufruir daquilo que está na 
internet para você preparar sua aula, eu prefiro o livro, aquele livro que é o 
tradicional da disciplina, que é feito por um autor altamente renomado e tudo 
mais que é usado em termos mundiais. O mesmo livro que eu uso aqui na UFSM 
é o mesmo usado na UFRGS, usado na USP e que é usado até fora do país. Se 
você pensar nas universidades melhores do mundo é o mesmo livro básico que 
se usa de ensino. Prefiro sempre usar esta estratégia, sou professor tradicional 
(Prof. FF04). 

Diante disso, é possível inferir que os professores formadores manifestam em 

suas narrativas sobre a organização do trabalho pedagógico, práticas que aliam 

problematização e contextualização dos conhecimentos específicos. Contudo, o 

fazem sem o direcionamento para o contexto da escola, evidenciando o 

tensionamento entre o domínio do conhecimento específico e o domínio do 

conhecimento pedagógico, contextualizado para a atuação docente na escola.  

Em especial, nas disciplinas de cunho específico, na qual o aluno tem a 

atitude de ouvir, anotar e futuramente reproduzir. Essa perspectiva pode levar o 

estudante à apatia e ao desinteresse pelo assunto.  
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Nas disciplinas de ensino, de cunho pedagógico, quando a aprendizagem se 

efetiva em ambientes próprios de atividade profissional como os estágios, disciplinas 

que visam o contato com a escola, o conteúdo é prioridade; porém os professores 

dispõem de outros ambientes de aprendizagem, como os da era tecnológica e de 

técnicas como o debate em classe, dinâmicas de grupos, seminários, a aula 

expositiva para abrir um tema de estudo, estabelecer o diálogo, ensino com 

pesquisa, fazendo com que o aluno entre em contato com as mais diversas 

bibliografias e projetos. Dessa forma o professor cria condições para que o aluno 

relacione a teoria com a prática, encaminhando para um exercício de integração dos 

conhecimentos das diferentes áreas.  

Podemos afirmar que as licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas 

e da terra, em especial, estruturadas curricularmente, estão sendo trabalhadas de 

forma desarticulada com a prática e da realidade encontrada nas escolas. Canário 

(2001) aponta que a universidade precisa se basear em um novo relacionamento 

com a escola, considerando-a como espaço fundamental de aprendizagem 

profissional e não como simples espaço de aplicação. O autor ainda defende que o 

contato direto com os contextos de trabalho esteja presente desde o início do curso 

de formação de professores e permaneça durante todo o processo formativo, não se 

alocando no final do curso.  

Enfim, entendemos que é necessário criar uma cultura acadêmica nos cursos 

de graduação, que considere o aluno autônomo do seu saber, possibilitando a 

construção de saberes docentes necessários para compreender e atuar na realidade 

educacional. Pimenta e Almeida (2011) destacam que essa nova cultura precisa 

considerar o direito do estudante de desenvolver uma postura frente ao saber que 

supere a especialização estreita, que problematize as informações e garanta sua 

formação como cidadão e profissional compromissado com a sociedade. É 

imprescindível que os formadores consigam criar condições para que os estudantes 

sejam capazes de questionar o que estão aprendendo, produzindo sentido a sua 

formação pessoal e profissional.  

Ensinar na universidade, de modo a formar alunos com essas características, 

implica no desafio de superar a ação docente praticada tradicionalmente, como um 

profissional que atue reflexiva e criticamente no âmbito de sua disciplina, 

explicitando seu sentido e significado na contribuição do percurso formativo dos 

estudantes vivenciado no cotidiano da pesquisa e do ensino.   
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A percepção dos estudantes sobre o trabalho pedagógico retoma vivências 

como aluno da educação básica e possibilidades de inserções no campo da 

docência durante o curso de graduação. Assim, as narrativas evidenciam uma 

hierarquização dos conhecimentos que ainda contemplam o conhecimento 

específico como o mais importante, isto é, o domínio do conteúdo é sine qua non 

para saber ensinar, contudo, na visão dos estudantes, ele não é o único, a 

problematização e a contextualização desse conteúdo também são enfatizadas por 

eles. Vejamos nestes excertos: 

Eu sentia muita falta no ensino fundamental, é trazer o conteúdo da matemática 
que é uma coisa bem subjetiva, que é difícil de assimilar, para o cotidiano das 
pessoas é mais simples de tu entenderes, acho que isso é bem importante na 
matemática, que é o que eu sentia bastante falta, porque eu não sabia pra que 
eu ia usar, não tinha nenhuma aplicação para mim. Acho que tu tens que mudar 
teu plano de aula, tentar ver quais são as dificuldades do aluno e suprir aquilo 
(Est. M01, 3º Semestre). 

Eu acho que a parte dos conteúdos, dos conceitos, que é o objetivo do professor 
ensinar e o cotidiano do aluno, a vivência ou o ambiente em que aquele aluno 
está inserido, para que tu possas trazer exemplos, que tu possas trazer 
situações que faça sentido para o aluno. Eu acho que o professor ter claro para 
ele também o que é que ele está ensinando, ter o domínio daquilo, que ele saiba 
se comunicar de um modo mais claro (Est. F02, 5º Semestre). 

Tem que ter uma problematização, os conteúdos não devem ser jogados “vamos 
aprender isso”, não, tu começa questionando eles. Eu acho que depois tem que 
ter, com certeza, a resposta dessa problematização que deve vir durante a aula, 
não que venha no começo, mas que venha. Tem que ter exercício, 
principalmente na química é uma coisa de memorização e estudar muito, mas eu 
não vejo assim que é uma coisa que tem que ter porque uma aula é diferente da 
outra, então o planejamento tem que ter aquilo que tu achas essencial para o 
aluno aprender o conteúdo, aprender e compreender (Est. Q03, 7º Semestre). 

A primeira questão de organização de aula para mim é conhecer a minha turma, 
então as primeiras atividades eu vou aos poucos, devagarinho, para sentir a 
turma, qual é o perfil da turma, a própria realidade, muito genericamente aos 
poucos tu vai aprendendo e esse é um grande ponto de partida, conhecer a 
minha turma e, a partir disso, eu vou optar os conteúdos e tentar fazer essas 
relações do seu entorno, do local para o global e do global para o local 
(Est. G04, 8º Semestre). 

Em primeiro lugar tem que contemplar o conteúdo, tem que ter uma base do que 
você quer passar para os teus alunos e aí dentro daquilo tu vai trabalhando, mas 
em primeiro lugar o que tem que estar contemplado é o conteúdo, não adianta 
chegar sem nada também (Est. M04, 8º Semestre). 

Além de saber o conteúdo conceitual, alguns acadêmicos evidenciam que o 

trabalho pedagógico implica na transposição didática desse conteúdo. Há um claro 
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entendimento da necessidade do conhecimento pedagógico no processo de ensinar, 

como podemos observar nas narrativas do Est. F03, 7º Semestre e o Est. Q04, 

8º Semestre.   

Eu vou ser professora de Física e eu vou ensinar os conteúdos de Física, então 
eu tenho que ter bem claro o que eu quero, que conteúdo que eu quero que eles 
aprendam naquela aula [...], na verdade eu tenho que usar estratégias e 
recursos para fazer com que eles aprendam, fazer com que eles escutem aquilo 
que eu estou falando e não simplesmente entre em um ouvido e saia no outro. 
Então ali já não é só o conhecimento da disciplina que está envolvido (Est. F03, 
7º Semestre). 

Quando eu planejo aula, sempre penso o que o conteúdo vai ter de impacto na 
vida dele. Então tentar seguir mais ou menos o que a escola diz que a gente tem 
que abordar, mas tentar abordar de uma maneira em que os alunos vão se 
interessar, que os conteúdos vão ter utilidade, para que eles se interessem 
(Est. Q04, 8º Semestre). 

O Est. CB01 e o Est. G01, ambos do terceiro semestre, revelam que 

produzirão sentido e significado para o conhecimento/assunto abordado se houver a 

problematização do conteúdo, valorizando as concepções prévias dos alunos e 

articulando-a à realidade deles. Há uma crítica aos métodos tradicionais de ensino e 

a busca de novos métodos ou estratégias de ensino mais dinâmicos, que promovam 

o diálogo e a interação.  

Eu acho que a aula em si não pode ser tão monótona e também tem que ter a 
participação dos alunos. Eu levaria animais, insetos para eles verem no 
microscópio, ensinaria eles a fazer herbários. Eu acho que a aula fica mais 
interessante, então eu sei por que eu gostava dessa parte, me chamava a 
atenção e eu aprendia melhor quando tinha esse tipo de coisa (Est. CB01, 
3º Semestre). 

Eu acho que tu tens que aproximar o que tu tens que ensinar à realidade deles 
que aí torna mais fácil, o jeito que tu ensina fica mais fácil para eles, porque eles 
já sabem aquela realidade, então o modo como tu está organizando vai 
ajudando. Então se planeja uma aula envolvendo, faz uma roda, pede a opinião 
de cada um, ter diálogo na aula, isso é um modo que eu faria a minha aula e não 
só seguir a mesma coisa, passar no quadro, trazer algumas coisas diferentes, 
um vídeo, se não fica muito maçante (Est. G01, 3º Semestre). 

Vale ressaltar, ainda, outro aspecto trazido nas narrativas dos estudantes que 

é o reconhecimento do planejamento na organização do trabalho pedagógico. O 

Est. G02, 5º Semestre, Est. M03, 7º Semestre e o Est. M02, 5º Semestre 

compreendem que o planejamento serve para orientar o caminho para alcançar os 

objetivos desejados, porém não garante um bom desempenho por si só, é preciso 
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que o professor esteja aberto às adversidades do cotidiano de sala de aula, 

buscando refazer seu planejamento e inovar em suas práticas pedagógicas. Freire, 

(1996, p. 71), ilustra a tarefa do educador diante da realidade educativa: 

É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, 
disponível ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigado por 
seus desafios que não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas 
limitações, acompanhadas sempre de esforço para superá-las, limitações 
que não procuro esconder em nome do respeito que me tenho e aos 
educandos.  

Diante dos escritos reflexivos de Freire (1996), podemos evidenciar, nas 

narrativas dos estudantes, a clareza com que precisam se mover na prática docente, 

superando os próprios limites como futuros profissionais da educação.   

Primeiramente deve ser feito o plano de aula e ser colocado também um plano B 
para isso, porque nem sempre dá certo e o professor hoje em dia atua muito 
mais como um mediador do que alguém que vai passar um conhecimento 
imediato, pronto, porque a aula tem várias dinâmicas não tem uma coisa pronta, 
que a gente possa seguir e é por isso que na formação poderia ter muito mais 
cadeiras relacionadas a psicologia, ao trato humano, porque nós não temos isso, 
nós só temos simplesmente o conteúdo, mas é muito mais complexo do que isso 
(Est. G02, 5º Semestre). 

Eu acho que os objetivos aos quais me propus quando eu estabeleci aquela 
aula. A questão que eu também estou tendo dificuldade é tentar identificar se 
esses objetivos estão sendo realmente alcançados. [...]. a gente tenta também 
avaliar como é que foi a aula, isso também é importante para ver o que deu certo 
e o que não deu certo pra gente sempre tentar melhorar (Est. M03, 
7º Semestre). 

O plano é algo físico, mas quando tu vais aplica-lo em uma turma depende muito 
da turma que tu vais estar, também tu tens que estar preparado para 
adversidades. O plano vai estar ali, vai estar escrito, mas não quer dizer que tu 
tens que seguir fielmente, o plano é o conteúdo, mas o professor tem que ter 
algo a mais (Est. M02, 5º Semestre). 

Os discursos dos estudantes sobre o trabalho pedagógico atentam também 

para refletirmos sobre como eles percebem e compreendem as estratégias, as 

dinâmicas de sala de aula e as atividades propostas nas disciplinas do curso. As 

narrativas dos acadêmicos evidenciam que a maioria das disciplinas, tanto 

específicas, como algumas pedagógicas, é abordada de forma expositiva, o 

conhecimento é transmitido e aplicado de forma mecânica, muitas vezes 

reproduzindo exercícios que estão nos livros ou sendo sistematizados por slides.  
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As narrativas que seguem evidenciam uma crítica dos estudantes quanto ao 

método de transmissão e reprodução do ensinar e de fazer aprender do formador, 

destacando a complexidade da aprendizagem de ser professor: 

A maioria dos meus professores usa aula expositiva, que eu acho bem 
complicado também, é um sistema. Eu sei que desde sempre foi assim, tem 
aquela apresentação de slide e aí no outro dia vai para a parte de laboratório 
que todo mundo gosta, porque é uma coisa que tu está pegando, está vendo, 
isso até em escola é muito bom, aula prática, mas eu acho que poderia ser mais 
debate mesmo, outro tipo, não sei dar soluções (Est. CB03, 7º Semestre). 

São teóricas, laboratório é prática e aí a gente faz experimentos e até agora as 
de educação são teóricas também porque a gente não chegou a ir para a escola. 
Eu acho que eles falam muito em ensinar de uma maneira diferente, sair do 
tradicional, mas a maioria das aulas é de forma tradicional. Seria o quadro, 
passar o conteúdo, exemplos e exercícios (Est. F01, 3º Semestre). 

Eu acho que são aulas muito mecânicas. Os professores dizem muito “os 
métodos de ensino, de aprendizagem”, mas tu chegas em uma disciplina e o 
professor está dando de forma mecânica e aí não faz sentido. Os professores 
dentro do curso falam de novas formas de lecionar e eles mesmos recaem 
naquela forma tradicional. Claro que o tradicional é muito válido, mas não 
adianta tu criticar um modelo e usar esse modelo para as tuas aulas. Eu não tive 
outras formas, nenhuma disciplina há o professor fez alguma coisa totalmente 
diferente (Est. M04, 8º Semestre). 

São poucos os professores que tu consegues compreender bem, que têm uma 
didática boa. E os que têm dificuldade de didática a gente acaba aprendendo na 
marra, indo atrás ou, às vezes, com monitores muito bons ou com as docências 
orientadas. Tem a cultura de professores que pegam os seus mestrandos e 
doutorandos e botam eles darem aula e acaba que os docentes orientados são 
muito melhores didaticamente do que os próprios professores doutores da 
universidade (Est. G04, 8º Semestre). 

Nas disciplinas específicas é mais química pura, as disciplinas que não têm 
laboratório é só química pura. As experimentais a gente faz técnicas voltadas 
para a química, então todos os conceitos químicos que a gente estudou no final 
faz a gente faz aplicação, nós alunos temos que analisar os conceitos e ver o 
que a gente pode aplicar em sala de aula, isso é bom para a gente já avaliar 
quais conceitos são importantes de tudo aquilo que a gente viu e pode aproveitar 
em sala de aula (Est. Q04, 8º Semestre). 

Observamos nas narrativas dos sujeitos que, em algumas disciplinas, a teoria 

e a prática estão articuladas, em outras isso não acontece. Acreditam que a 

articulação depende do professor da disciplina, de como ele conduz a sua disciplina, 

ou seja, como se referem “alguns professores tem didática”, outros não têm. 

Percebem a dicotomia quando primeiro é dada a teoria e depois a prática, 

ocasionando um tensionamento no processo de aprender a ser professor.   
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Logo, para Pimenta (2005), não basta a experiência e nem os conhecimentos 

específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e didáticos. A 

autora discute os saberes docentes na perspectiva da construção da identidade 

profissional do futuro professor a fim de [re]significar os seus processos formativos.  

Afirma que a identidade não é um dado imutável, mas é um processo de 

construção do sujeito historicamente situado, que se constrói a partir da significação 

e revisão constante dos significados sociais da profissão e do confronto entre as 

teorias e as práticas.  

A mobilização dos saberes dos professores é referida por ela como „saberes 

da docência‟, os quais Anastasiou (2014, p. 71) indica que se configuram em quatro 

categorias: 1) saberes da experiência são aqueles saberes adquiridos com a 

experiência de aluno, os quais possibilitam dizer o que é ser professor, quais as 

atividades típicas de um professor, até mesmo identificar bons ou ruins professores, 

refletindo no modo como o estudante em formação inicial se apropria do ser 

professor em sua vida. Os saberes da experiência também são construídos e 

reconstruídos no cotidiano docente em um processo de reflexão permanente sobre a 

prática; 2) saberes das áreas de conhecimento que, segundo a autora, “ninguém 

ensina o que não sabe”; 3) saberes pedagógicos: responsáveis por pensar o ensino 

como uma prática educativa que tem diversas direções de sentido na formação do 

humano e, por fim, 4) saberes didáticos: que tratam da articulação da teoria da 

educação e da teoria do ensino para ensinar nas situações contextualizadas.  

Independente de todos esses saberes, compreendemos que a produção da 

docência é mobilizada pelo saber e o saber fazer do professor. Contudo, trata-se 

também do professor e do estudante serem capazes de assumirem um processo de 

aprendizagem colaborativa, estabelecendo uma parceria, para que, de fato, ocorra a 

articulação entre os saberes.  

A afetividade na docência está presente nas narrativas dos estudantes. 

Podemos evidenciar nas narrativas dos Est. F03, 7º Semestre, Est. M03, 

7º Semestre e o Est. G01, 3º Semestre ao destacarem a sua percepção sobre sua 

relação/interação com os professores formadores.  

Para os acadêmicos, nem todos os formadores permitem a eles a 

possibilidade e a liberdade de questionar, tirar dúvidas, ficando solitários no 

processo de aprendizagem, e isso é evidenciado por eles como característica 

individual de cada formador.  
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Na verdade não tem muita dinâmica nas nossas aulas, é mais aquela coisa do 
professor estar ali na frente, copia no quadro e tu copias no teu caderno, não 
tem aquela coisa “não entendeu? Deixa que eu explico de novo”, não, tu vais ter 
meio que te virar por conta (Est. F03, 7º Semestre). 

Dinâmica? Nenhuma (risos). O professor passa no quadro e a gente copia e ele 
explica, ou então, ele pega um Datashow e só coloca o que está no livro, 
explica, lança uma lista enorme de exercícios, “vocês vão fazer esses exercícios 
para a prova, se vocês quiserem me procurar”, aí tu vais procurar e eles não 
estão na sala, ou pior, tu vais pedir explicação de um exercício e ele nem sabe 
como faz, porque simplesmente ele pegou um exercício entregou, ele nem 
analisou o que tinha na lista. Então, não tem muita estratégia (Est. M03, 
7º Semestre). 

Bom, tem algumas cadeiras que deveriam ter mais didática, tem professores que 
dão só uma prova, e aí tu não tens a chance de mostrar que tu sabes. A maioria 
indica leitura e dá aula com slides, uns leem só os slides e tu tens que ter o teu 
entendimento, já tem outros que te explicam, e aí o modo como eles estão 
usando aquela ferramenta torna totalmente diferente (Est. G01, 3º Semestre). 

A afetividade a que nos referimos é da capacidade de escuta por parte do 

professor, daquilo que o estudante tem a falar, da motivação, do bem estar dentro 

da sala de aula, da amizade, do companheirismo. É nesse sentido que os estudos 

de Freire (1996, p. 119) mostram que o papel do formador é apoiar o educando, 

para que ele mesmo vença suas dificuldades. 

[...] ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando mas 
instiga-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de 
inteligir e comunicar o inteligido. É neste sentido que se impõe a mim 
escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua 
incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. 

Ou seja, é um escutar no sentido da abertura à fala do outro, da aceitação 

das diferenças do outro. Podemos afirmar que o ensino e a aprendizagem são 

processos que se caracterizam pela relação interpessoal e toda essa relação 

interpessoal está impregnada por sentimentos emocionais e afetivos.  

Outro fator citado pelos acadêmicos refere-se às avaliações do processo de 

aprendizagem. Os Est. F02. 5º Semestre, Est. M01, 3º Semestre e o Est. Q03, 

7º Semestre, demonstram-se críticos e apresentam uma visão holística, traçando o 

perfil de formador “passivo” que privilegia aulas expositivas, e a avaliação se realiza 

como verificação da apreensão ou não dos conteúdos ou práticas esperadas. 

Denunciam uma perspectiva tradicional de ensino:  
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Normalmente as avaliações são assim, é simplesmente fazer o cálculo e saber 
reproduzir aquilo ali. São poucos que exigem que a gente entenda e escreva 
isso na prova, o que quer dizer aquela conta, são poucos que fazem isso 
(Est. F02, 5º Semestre). 

É só quadro e giz, eles explicam, respondem algumas dúvidas da gente e 
mandam fazer exercícios e largam as listas e assim eles vão, na grande maioria. 
A forma de avaliação é por meio de prova mesmo e algum trabalhinho, se o 
professor quer dar, mas é isso (Est. M01, 3º Semestre). 

Eu acho que os professores abordam as aulas todas iguais, slides, exercícios, 
apresentação de trabalho e prova, não que a metodologia seja ruim, porque a 
gente aprende, mas eu acho que é uma coisa bem padronizada dentro da 
universidade (Est. Q03, 7º Semestre). 

É importante salientar que as decisões que o formador toma em sala de aula 

têm inúmeras implicações nas escolhas que os estudantes fazem dentro do curso. 

Essas decisões estão, em geral, ligadas ao conteúdo conceitual e às formas de 

ensinar que operam a sua prática docente.   

Definimos conteúdo, como o conhecimento específico da área e que, segundo 

Bolzan (2006, p. 357-358), “refere-se aos conhecimentos sobre a matéria a ser 

ensinada pelo professor. Constitui-se por elementos conceituais e organizacionais 

dos conteúdos próprios da disciplina [...]”.  

As formas de ensinar estão relacionadas com ações pedagógicas implicadas 

na atividade de ensinar e que têm, na didática, suas sistematizações teóricas. Não 

se restringe simplesmente ao modo de ensinar a matéria e ao uso de técnicas de 

ensino, apenas aos procedimentos, mas se trata de como fazer (mediação didática), 

o encontro entre o aluno e a matéria, em articulação ao por que fazer 

(intencionalidade da ação docente), que implica na abordagem epistemológica 

desse conteúdo, na consideração das características de personalidade dos alunos e 

nos contextos socioculturais e institucionais de aprendizagem (LIBANEO, 2011). O 

autor ainda declara 

[...] ensinar hoje consiste em considerar a aquisição de conteúdos e as 
capacidades de pensar como dois processos articulados entre si. Nesse 
sentido, a metodologia de ensino, mais do que recorrer a técnicas de 
ensino, consiste em saber como ajudamos o aluno a pensar com os 
instrumentos conceituais e os processos de investigação da ciência 
ensinada. A questão não é apenas a de “passar” conteúdo, mas de ajudar 
os alunos a pensar como o modo próprio de pensar, de raciocinar e de atuar 
da ciência ensinada (LIBANEO, 2011, p. 189). 
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Nesse sentido, compreendemos que as formas de ensinar não se tratam de 

adequações meramente técnicas, mas de uma mudança no modo de pensar e atuar 

didaticamente, ajudando os estudantes a vincular sua aprendizagem com a matéria 

de ensino. Ainda, Libâneo (2011, p. 195) exemplifica “para ensinar história não basta 

saber história, é preciso utilizar a didática e a metodologia específica do ensino da 

história para compreender o ensino em sua totalidade”.  

A teoria sociocultural desenvolvida por Vygotski auxilia-nos a pensar nos 

processos de ensino e aprendizagem. O cerne da teoria é a visão do homem como 

um ser social, inserido na cultura, e a sua relação com a sociedade é fundamental e 

se estabelece pela mediação.  

Entendemos que a relação do homem com o mundo não se dá de forma 

direta, ela é mediada por meio de ferramentas (materiais e psicológicas) que esse 

sujeito se utiliza para se estabelecer diante dessa cultura, ou seja, compreender e se 

apropriar das relações culturais.  

A ideia de mediação pode ser pensada no objetivo da aprendizagem, 

possibilitando o despertar dos processos psicológicos superiores. Em sua 

abordagem, o autor faz a distinção entre formas elementares e superiores. Como 

formas elementares, denominou aspectos de origem biológica, como a percepção 

elementar, a memória, a atenção e a vontade e, as formas superiores correspondem 

a memória menmônica, o pensamento, a consciência, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento e a constituição social e cultural do homem, a partir da 

transformação das elementares. Em suas palavras: 

Podem se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas 
linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto a 
sua origem: de um lado os processos elementares que são de origem 
biológica; de outro, as funções psicológicas superiores de origem 
sociocultural. A história do comportamento da criança nasce do 
entrelaçamento dessas linhas (VYGOTSKI, 2007, p. 42). 

Vygotski, junto com seus colaboradores, salienta a importância da observação 

dos aspectos sociais, culturais e históricos que permeiam a trajetória de cada ser 

humano, em especial, as relações que se estabelecem entre sujeito e ambiente, e 

entre eles próprios. O filósofo ainda descreve “todas as funções no desenvolvimento 

da criança aparecem duas vezes: primeiro no nível social e, depois, no nível 

individual” (VYGOTSKI, 2007, p. 58), ou seja, os estímulos externos e as respostas 
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internas de cada sujeito se entrecruzam, gerando um desenvolvimento que é único 

para cada indivíduo.  

Acreditamos que a intervenção mediadora no ensino, por meio dos 

instrumentos e dos signos, é essencial para a construção do conhecimento e 

favorece o compartilhamento entre os ensinantes e os aprendentes.  

De acordo com Vigotskii16, Luria e Leontiev (2014), na mediação, alguém que 

já faz determinada tarefa sozinho, auxilia o outro que ainda não consegue realizá-la 

de forma independente. Assim, “os processos de desenvolvimento não coincide com 

o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que 

cria a área de desenvolvimento potencial” (VIGOTSKII, 2014, p. 116). 

Considerada deste ponto de vista, aprendizagem não é o mesmo que 

desenvolvimento, ainda que estão diretamente ligados, não se produzem de modos 

paralelos. O desenvolvimento não acompanha a aprendizagem, o sujeito só se 

desenvolverá se realmente aprendeu.  

Nesse sentido, compreendemos a importância da interação, pois ela é 

essencial para que a mediação ocorra. Conforme Vygotski: 

Propomos que um aspecto essencial da aprendizagem é o fato de que ele 
cria zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta 
vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com as pessoas em seu ambiente e 
quando a cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 
esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança (VYGOTSKI, 2007, p. 103). 

Estas premissas possibilitam-nos indicar a aprendizagem como um processo 

que está implicado pelos aspectos individuais e sociais, acontecendo no plano 

interpessoal para o intrapessoal. É importante que o mediador seja capaz de, a partir 

dos conhecimentos que o aluno já traz do seu cotidiano, de suas ideias e 

concepções acerca do que observa no mundo, desafiá-los a ampliar e construir 

novas aprendizagens. Além disso, em sua ação docente, o professor carrega 

marcas da diversidade de lugares e de espaços formativos, os quais teve contato, e 

isso repercuti no seu fazer docente e lhe permite aprender neste processo.  

Portanto, na perspectiva de Vygotski, construir conhecimentos implica uma 

ação partilhada, por meio das interações sociais (entre aluno e professor, e entre 

                                                           

16
 Há várias formas de registro da escrita do nome de Vigotskii e nós adotamos, nesta tese, a forma 
das Obras Escogidas “Vygotski”. 
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alunos). Assim, evidenciamos que o ensino realizado dessa forma impulsiona o 

desenvolvimento das capacidades mentais dos estudantes por meio dos conteúdos, 

levando-se em conta os motivos, os interesses e as vivências dos estudantes.  

Nesse sentido, é importante que o professor saiba explorar o potencial 

cognitivo dos estudantes, possibilitando as trocas intersubjetivas, favorecendo, 

assim, o progresso intelectual desses sujeitos. A relação entre o conteúdo e as 

formas de ensinar são elementos importantes para a construção da aprendizagem 

da docência e, quando bem articuladas pelo professor possibilitam a apropriação 

dos conhecimentos de forma significativa.  

A relação conteúdo e forma é evidenciada nas narrativas como outro 

elemento categorial presente na dimensão da arquitetura formativa.  

Assim, pensarmos sobre a ação pedagógica que o formador realiza em suas 

aulas, possibilita buscarmos a compreensão sobre os modos como ele pensa a 

articulação entre a forma e o conteúdo em suas disciplinas.  

As narrativas evidenciam que, para os formadores, essa relação depende da 

disciplina que estão ministrando, ou seja, articulam o conteúdo e a forma em uma 

disciplina que prevalece o conhecimento específico da matéria ou em uma disciplina 

pensada na relação com a escola, com o tornar-se professor.  

Portanto, os professores formadores que ministram disciplinas de cunho 

específico consideram que a disciplina não possibilita fazer essa relação e 

privilegiam a atividade teórica, pensam a sua aula sem a dimensão pedagógica que 

ela necessita, engajados em reproduzir conceitos próprios a um especialista. 

Utilizam aulas teóricas expositivas e algumas técnicas para incrementar o ensino 

tradicional. Esses fatores são explicitados nas narrativas que seguem: 

Forma no sentido de organização? Bom, as disciplinas são bastantes diferentes 
entre si. Então a primeira delas que é uma disciplina de nomenclatura muito 
teórica é um formato bem tradicional, muito tradicional, a aula é sempre teórica 
com textos, discussões de artigos, seminários, vídeos, bastante focado na 
academia, em ciência (Prof. FCB04). 

Existe uma pequena relação, depende do conteúdo que você vai dar, se vai dar 
um conteúdo de mecânica quântica ou se vai dar uma cadeira de física básica 
para o primeiro semestre, mas você vai usar uma metodologia um pouco 
diferente. Física básica você tem que preparar os alunos, já que vai ter uma 
prova, como que vai ser o modelo, enquanto que você está numa cadeira de 
mecânica quântica já estão avançados alguns já são mais preparados 
(Prof. FF04). 
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Conteúdo e forma? Confesso que tem algumas disciplinas que é mais fácil tu 
diversificar a forma metodológica, trabalhar formas diferentes de levar a 
disciplina e outras já mais tradicional. Eu acho que é uma adequação meio que 
diária, de observar e tentar fazer alguma coisa diferente, motivacional para os 
alunos, tentar motivá-los em relação a disciplina (Prof. FM04). 

O que acontece quando o professor não tem muito tempo para trabalhar com a 
questão do ensino e da aprendizagem, ele acaba trabalhando com livros 
didáticos e acaba reproduzindo livros didáticos. Mas o que eu tenho tentado 
fazer sempre é propor atividades em equipe para eles, é tentar descobrir o que 
eles trazem de experiências prévias através de pré testes, pós testes para ver o 
que ficou, eu tenho tentado incrementar o ensino tradicional dessa forma, porque 
o currículo que a gente trabalha exige que vença o programa em determinado 
tempo. Então o conteúdo e a metodologia que eu vou trabalhar com ele, eu acho 
que eu tenho que conhecer muito bem a matéria para saber qual a melhor 
metodologia que eu devo aplicar para aquele conteúdo específico, isso requer 
uma prática grande (Prof. FM03). 

Por exemplo, um determinado conteúdo que eu vou dar que envolve uma 
relação que os alunos têm dificuldade, que é, a relação de proporcionalidade, os 
alunos tem algumas coisas que envolvem proporcionalidade que eles tem muita 
dificuldade, então eu costumo antes começar a explorar [...] eu faço sempre 
exercícios anteriores, ou seja, não tem nada ver com a química aquilo ali, mas 
nós vamos testar digamos assim as habilidades que eles precisam para 
conseguir entender aquele negócio. [...] Então, eu acho que o conhecimento, a 
compreensão que está por trás do conteúdo depende de alguma outra 
habilidade, eu acho que esse é o papel da gente (Prof. FQ04). 

Fica evidente, nessas narrativas, uma indissociação entre o ato de ensinar e a 

produção do conhecimento. Há uma compreensão de que só se ensina aquilo que 

está pronto, acabado, como se não fosse possível produzir conhecimento sobre o 

ato de ensinar, desvalorizando assim o ensino como uma produção de 

conhecimento.  

Para alguns formadores que ministram disciplinas pedagógicas, observamos 

a influência de pensar a sua aula, buscando a articulação entre o conteúdo e a 

forma, e percebem estes dois elementos como indissociáveis.  

O Prof. FCB03 e o Prof. FF01 tomam essa relação como uma vivência 

prática, em que o conteúdo/teoria está implicado nela.  

A Prof. FG02 considera que a sua trajetória como professora da educação 

básica lhe dá subsidio para realizar essa inter-relação para sistematizar determinado 

conhecimento, ou seja, há uma valorização dos saberes da experiência. 

O Prof. FQ01 acredita que, para que essa relação ocorra, é preciso gerar uma 

capacidade de escuta do aluno. O Prof. FG01 destaca o professor como um 
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mediador deste processo, mobilizando interesses e motivações aos estudantes na 

busca de uma construção de conhecimento que faça sentido para ele. 

Pra mim não existe essa divisão, assim como não existem teoria e prática, me 
incomoda um pouco o discurso de teoria e prática, pra mim tudo é prática, como 
diz Foucault até o discurso é uma prática, é um prática discursiva, a gente está 
sempre na prática. Então, eu acho que eles estão intrinsicamente ligados, não 
tem como separar, vejo tudo como prática (Prof. FCB03). 

Conteúdo e forma são indissociáveis. Eu não consigo pensar só no como fazer, 
eu preciso pensar no como fazer algo, e aí entra a questão do conteúdo e, 
pensando em uma relação mais ampla dentro da física, não adianta esse 
profissional ter só o conhecimento científico da física e não adianta também ele 
ter só o conhecimento pedagógico epistemológico. Então, precisa uma união 
desses dois elementos (Prof. FF01). 

Eu acho que talvez isso seja menos complicado pela experiência que eu tenho. 
Então, sempre busco a minha experiência lá na educação básica pra trabalhar 
determinados conteúdos. Então, essa memória viva que acho que é importante e 
que, pra mim, facilita muito, resulta positivo para o professor que está se 
formando (Prof.FG02). 

Basicamente ela é mediada pela escuta, capacidade de escuta de quem está 
desenvolvendo a disciplina, para mim é a coisa mais importante, a forma. Você 
tem o negócio ali que está escrito no papel e você tem que fazer aquilo se 
movimentar por dentro das questões vivas naquele grupo, às vezes ela sofre 
influência de coisas que você está estudando, que você está apaixonado, às 
vezes por uma questão nova que você faz ela fluir por ali, é um jogo imenso 
aquilo ali, mas eu procuro nunca enrijecer essa relação, não tem fórmula 
(Prof. FQ01). 

[...] Eu acho que forma e conteúdo são processos indissociáveis. Tem que 
encontrar uma forma que possibilite compatibilizar, ou seja, precisa tornar algo 
atrativo sem perder a qualidade. Não existe processo de formação que não 
envolva uma disciplina, exige esforço, ninguém aprende, constrói conhecimento 
na sua cabeça por osmose, este é um processo difícil que pressupõe muita 
leitura, estudo, horas de dedicação, domínio de ferramentas, de linguagem, 
inclusive de linguagem estrangeira. Esse é um processo, de alguma forma, um 
pouco doloroso, mas que o professor como mediador tem esse desafio de tentar 
fazer sentido para o aluno. Por isso, essa relação entre forma e conteúdo é algo 
que a gente vai perseguir a vida inteira, qual é o melhor desenho da relação 
forma e conteúdo para que você não perca a qualidade e, ao mesmo tempo, 
você consiga transformar aquilo em algo que o aluno perceba como necessário, 
estratégico do seu crescimento (Prof. FG01). 

Logo, evidenciamos uma compreensão dos docentes acerca da produção da 

docência no investimento entre o conhecimento específico e o pedagógico, de forma 

compartilhada, integrando o cotidiano impulsionando assim o desenvolvimento das 

capacidades mentais dos estudantes. Esse processo também envolve a 
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sensibilidade do docente de se colocar em processo de aprendizagem, assumindo-

se como sujeito gerativo de si mesmo e de seus estudantes.  

Fica evidente, nessas narrativas, a necessidade do compartilhar 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, é destacada a importância do outro nessa 

vivência conjunta. Nesse sentido, percebemos que os formadores vão se 

apropriando de novos modos de pensar a prática, buscando repensar o seu fazer 

cotidiano.  

Assim, a rede de interações e mediações que se estabelecem entre 

professores e estudantes favorece o compartilhar de experiências capazes de 

potencializar o processo de aprender a ser professor e redimensionar o processo 

formativo docente, construindo o conhecimento pedagógico compartilhado, o qual é 

definido por Bolzan (2002a, p. 147) como: 

[...] um sistema de ideias com distintos níveis de concretude e articulação, 
apresentando dimensões dinâmicas de caráter processual. O processo de 
constituição do conhecimento pedagógico compartilhado implica a 
reorganização contínua dos saberes pedagógicos teóricos e práticos, a 
organização das estratégias de ensino, das atividades de estudo e das 
rotinas de trabalho, onde o novo se elabora a partir do velho, mediante 
ajustes desses sistema.  

Entendemos, nos dizeres da autora, que o conhecimento pedagógico 

compartilhado é caracterizado pela re-elaboração de saberes de maneira que todos, 

em interação, compartilhem suas concepções e experiências passadas e presentes 

apropriando-se delas. Isso implica em comunicação e esforços como interesse e 

motivação para participar e se deixar transformar. Nesse sentido, o desenvolvimento 

profissional docente não é um processo estático, ele ocorre em um sentido de 

apropriação e transformação de informações já existentes pelos sujeitos. 

Essa discussão da ausência do intercâmbio entre o conhecimento teórico e o 

conhecimento pedagógico na docência universitária, principalmente ao 

reconhecermos a lógica da organização dos currículos dos cursos investigados e da 

“falta de didática” do docente, apontada pelos estudantes e por eles próprios, 

possibilita constatarmos a emergência do aprofundamento dos estudos na direção 

da formação dos formadores.  

Em geral, o domínio na área pedagógica é o ponto mais carente dos 

professores universitários. Talvez seja porque nunca tiveram a oportunidade de 
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vivenciar essa área, ou porque a veem como desnecessária para a sua atividade 

docente. 

No Brasil, não há exigência de formação pedagógica específica para o 

exercício da docência no ensino superior. Pesquisas de Bolzan (2012d), Cunha 

(2009), Gatti (2009), Masetto (2012), Pimenta e Anastasiou (2014) têm mostrado 

que a formação exigida do professor universitário tem sido restrita ao conhecimento 

aprofundado da disciplina a ser ensinada e experiência profissional, exigindo 

formação pela pesquisa em programas scricto sensu, mais especificamente cursos 

de especialização na área.  

Nesse sentido, realizamos alguns questionamentos: quem forma o formador?; 

a sua formação é para a docência?; o professor se reconhece um formador?; que 

processos favorecem a sua formação? e onde buscam atualizar seus repertórios? 

Masetto (2012) aponta, em seus estudos, que recentemente os professores 

universitários começaram a ter consciência de seu papel de professores e que esse 

papel exige formação própria, não se reduzindo a ter um diploma de bacharel, 

mestre e/ou doutor ou apenas a ter experiência no campo profissional. Exige todos 

esses aspectos sim, mas a docência universitária também demanda competência 

pedagógica. O autor levanta três delas: 1) ser competente em uma determinada 

área de conhecimento e que estes sejam atualizados constantemente por 

participações em cursos de aperfeiçoamentos, congressos, simpósios, 

especializações, etc. e para que também possam discutir com seus alunos e pares 

suas pesquisas, entendidas pelo autor como uma atividade que o professor realiza 

por meio de estudos e reflexões críticas, explorando suas experiências pessoais e 

de ensino, ou seja, “Nessa área de competência, já entrevemos o nível de 

conhecimento que se pretende de um docente que deseje realmente participar do 

processo de ensino-aprendizagem com profissionalismo” (MASETTO, 2012, 

p. 2005). 2) Domínio da área pedagógica, onde é importante o professor ter clareza 

sobre o que significa aprender no ensino superior, quais são os princípios básicos da 

aprendizagem de pessoas adultas, o que se deve aprender, atualmente, e de modo 

significativo, como integrar no processo de aprendizagem o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo-emocional, de habilidades e a formação de atitudes. É fundamental 

que o professor conheça e participe da elaboração do currículo, e perceba a ligação 

que ele tem com a sua disciplina. Que ele assuma um papel de orientador das 

atividades, de motivador e de incentivador do desenvolvimento dos alunos e que 

estimule o trabalho em equipe, desenvolva atitudes de parceria e 



205 

 

corresponsabilidade com os seus alunos. É importante também o professor ter 

domínio da tecnologia educacional, utilizando estratégias que articulem a teoria e a 

prática. E, por último, 3) exercício da dimensão política, é preciso o professor estar 

atento para o que se passa hoje nas profissões, suas mudanças para a velocidade 

das transformações, os novos perfis profissionais que estão se formando, ter clareza 

do que está se passando na sociedade contemporânea, analisando suas propostas 

educacionais e observando se estas fazem sentido.  

Pensando nas palavras do autor, quanto ao domínio de competências 

pedagógicas na docência universitária que têm a ver com uma série de aspectos, 

saberes, conhecimentos, valores, atitudes, habilidades e pensando em nossos 

achados de pesquisa, percebemos que há necessidade de mudanças no perfil do 

professor universitário, que ele aja como mediador do processo de aprendizagem, 

de maneira que o estudante e o professor se tornem parceiros do mesmo processo. 

Valorizando o conhecimento da matéria, mas explorando novos ambientes de 

aprendizagem e promovendo um processo coletivo de aprendizagem.  

Esse desejo de mudança e transformação no perfil docente universitário se 

evidencia nas narrativas dos formadores, os quais se dão conta da fragilidade da 

formação pedagógica do professor do ensino superior, elemento categorial 

presente na dimensão arquitetura formativa.  

O Prof. FCB04 e o Prof. M04 expressam, em suas narrativas, que há uma 

ausência de formação específica para atuar como docente no ensino superior, 

sobretudo formação pedagógica e didática. Para suprir essa lacuna, buscam 

referências de metodologias em professores que tiveram ao longo da sua formação 

escolar ou inicial, que muitas vezes são tradicionais e acreditam que a experiência 

irá constituí-lo como formador, ou seja, “prevalecendo a antiga ideia de que se 

aprende a ensinar ensinando” (ZABALZA, 2004, p. 147). Os fragmentos a seguir 

trazem esses apontamentos: 

Olha, eu acho que a gente tem um problema, por exemplo, no ensino superior se 
você tem o domínio técnico de uma coisa você já é considerado, você já pode 
atuar como professor. Então, você pode nunca ter feito uma licenciatura, fez uma 
graduação com nenhum preparo na área das humanas, nenhuma didática, 
nenhum estágio e você cai ali e vai ser professor, ele vai aprender conforme a 
vivência que ele teve observando seus professores. Geralmente ele acaba 
virando professor tradicional, porque vai ter uma formação técnica muito boa, 
pode ser até admirado pelos seus alunos por seu conhecimento, mas ele vai 
aprender na base do susto e com os conselhos que os colegas derem 
(Prof. FCB04). 
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No geral, eu acho que é muito importante para eles, infelizmente a gente não 
tem muita noção da parte pedagógica, porque os alunos falam muito mal da 
parte pedagógica das disciplinas, porque é feito em blocos, que talvez a gente 
faça do mesmo jeito, quando pega um álgebra linear na engenharia, para 
engenharia florestal, para qualquer outra engenharia, é o mesmo código, tu não 
olha especificamente para o curso (Prof. FM04). 

Assim, as narrativas do Prof. FCB04 e do Prof. FM04 explicitam seu olhar 

sobre o que vivenciam no curso; acreditam que este perfil ainda seja realidade no 

curso. De seus enunciados, entendemos que as exigências que caracterizam o 

exercício da profissão são no âmbito da pesquisa.  

Nesse sentido, o Prof. FM02 destaca que o propósito do formador no ensino 

superior é o de ser um pesquisador, mas, por motivo de espaço no mercado de 

trabalho, este se obriga a prestar concurso para ser docente.  

É que tem um distanciamento muito grande, quando se pensa eu vou fazer 
doutorado em matemática é cada vez mais longe de ser professor. Então, ele vai 
ser altamente qualificado para ser pesquisador, mas não tem no mercado, então 
ele vai ser professor e ele vai ter que aprender sozinho. Então, no doutorado, 
você estuda coisas que não têm nada a ver com a sala de aula, conversando 
com os poucos professores que têm doutorado em educação, aqui, acho que 
são dois ou três, é muito filosófico, aquelas palavras fantásticas, epistemologia, e 
eu pergunto o que é e eles mal conseguem me dizer de tão filosófico que é. E 
isso eu digo que não funciona para o professor ser bom em sala de aula, o 
fundamental é o tempo de prática e é assim, não tem estudo que se compare ao 
tempo de trabalho, a experiência (Prof. FM02). 

O que percebemos é que não há um reconhecimento e uma valorização da 

importância da profissão docente no ensino superior. Podemos constatar que o 

professor universitário não tem uma identidade definida, suas características, 

trajetórias pessoais e profissionais variam muito. 

A narrativa do Prof. FM02 faz-se refletir sobre a falta de uma regulamentação 

nacional para uma a formação de docentes que atuem no ensino superior, o qual 

permite que profissionais de vários campos do conhecimento adentrem o campo da 

docência universitária como decorrência natural de suas atividades ou por razões e 

interesses variados. Trazem consigo uma imensa bagagem de conhecimentos nas 

suas respectivas áreas de pesquisa e de atuação profissional, mas, na maioria das 

vezes, nunca se questionaram sobre o real significado dos fazeres e saberes de um 

professor. 

A esse respeito, Pimenta e Anastasiou (2014) destacam que, quando passam 

a atuar como professores, o fazem, muitas vezes, sem que tenham escolhido ser 
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professores. As próprias instituições que “os recebem dão por suposto que o são, 

desobrigando-se, pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua passagem para a 

docência ocorre “naturalmente”; dormem profissionais e pesquisadores e acordam 

professores!” (p. 104).  

O Prof. FQ03 compartilha a sua experiência de ingresso no ensino superior e 

confirma que não há um processo formativo para se tornar formador. Cita que, em 

especial na área das Ciências da Natureza, os professores que atuam, em sua 

maioria, não são formados em licenciatura, são contratados para serem professores 

e querem atuar como pesquisadores e o seu papel como professor formador de 

professores fica em segundo plano. No fragmento que segue, nosso colaborador 

aponta sua ideia:  

Acho que teria que haver uma forma para identificar se realmente a pessoa tem 
o dom para... a gente percebe claramente quem tem o dom para ser professor e 
aquele que está ali pelo salário. Se a gente for analisar, nos últimos cinco ou dez 
anos, os concursos públicos não são para professores, são para pesquisadores, 
tanto é pelas normativas, tu tens que ser um pesquisador antes de ser um 
professor, aí tu entras aqui e eles começam a te cobrar. Eu acho que aqui na 
química são pouquíssimos os que têm licenciatura, eu e mais uns dois ou três, a 
maioria são químicos bacharéis ou industriais, a questão da formação na 
realidade tu apresentas ao longo, como é que tu formas. O caminho 
normalmente é tu terminares o Doutorado, vai dar uma aulinha aqui e outra ali, 
faz o currículo e depois vai começar a dar as cabeçadas nos concursos públicos 
e quando tu vês tu estás dentro da Universidade, mas na realidade tu não sabe 
dar uma aula e azar da turma, então tu começas a se dar conta disso lá no 4º ou 
5º ano que tu estás dando aula e se tu tens um pouquinho de senso crítico, aos 
poucos tu vais melhorando, até a turma se acomodar, se tu chegares como eu 
cheguei com todo o gás vai dar com os burros na água, vai causar um... tu 
queres mostrar muito conhecimento e aí tu fica ansioso e a acaba atrapalhando 
tudo (Prof. FQ03). 

Essa deficiência na formação dos professores universitários, em especial não 

ter uma formação pedagógica ou mesmo ser licenciado, pode trazer implicações 

negativas para o desempenho, trazendo dificuldades para atender o seu papel de 

formador de professores para atuar na educação básica. Não significa que ter essa 

formação garante uma formação de qualidade aos futuros professores, mas 

entendemos que a formação inicial em licenciatura possibilita a oportunidade de 

discutir elementos teóricos e práticos relativos a questões do ensino e da 

aprendizagem, ainda que direcionados a um público que tem outra faixa etária. Os 

demais professores que não tiveram essa vivência trazem consigo um desempenho 
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desarticulador com os objetivos da educação. Morosini (2000, p. 11), nesse sentido, 

destaca que  

Encontramos exercendo a docência universitária, professores com 
formação didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem sua 
experiência profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem 
experiência profissional ou didática, oriundos de curso de especialização 
e/ou scricto sensu. O fator definidor da seleção de professores, até então, 
era a competência cientifica.  

Nesse contexto, o Prof. FF01 apresenta uma preocupação com a formação 

dos formadores, questionando sobre quem e como desenvolver a formação 

pedagógica dos professores universitários, tendo em vista que o próprio professor 

das licenciaturas da área de ciências da natureza não olha para si mesmo como 

educador que trabalha com o processo formativo de professores. Compreende que 

deva haver um compromisso institucional efetivo com a formação dos docentes, mas 

fica na dependência da sensibilidade das administrações e dos interesses da 

instituição em promover ações de formação continuada, conforme explicita a 

próxima narrativa: 

Quem nos forma? É algo que eu venho pensando há bastante tempo. Se eu não 
tenho um coletivo no grupo com o qual eu discuto, eu me acomodo. E muitos 
não têm e não estão abertos a esse novo, a esse diálogo, ao que está 
acontecendo no mundo. Então, quem forma o formador deveria ser algo mais 
amplo encampado pela própria instituição. No momento que eu chego aqui, eu 
não tenho um processo formativo pelo qual eu passo para me tornar professor 
formador. E isso é muito evidente na nossa área das Ciências da Natureza, as 
pessoas chegam, são contratadas como professoras, mas elas querem ser 
pesquisadoras e o papel de professor formador é deixado de lado, inclusive, elas 
chegam a dizer para os alunos, eu estou aqui por que eu preciso dar aula, mas 
eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. Então, a universidade precisa 
promover essas ações, precisaria ser uma exigência, não só no início, mas no 
decorrer de todo o processo; e aí vai depender de chefia de departamento 
articular, de centro, dentro da carga horária, quando que eu sento com o meu 
colega para esse planejamento. A gente fala muito em interdisciplinaridade, mas 
ela não acontece aqui dentro (Prof. FF01). 

O Prof. FF01 nos diz “Hoje, eu acho que alguns têm o privilégio com os seus 

grupos de pesquisa de estar se formando. Mas e aqueles que não têm? Que não 

estão correlacionados com a pesquisa? Que estão sozinhos nos seus gabinetes? 

Quem os forma? E esses são casos mais preocupantes ainda, e eles estão 

formando desatualizados.  

O Prof. FF01 contribui para entendermos que é preciso criar práticas de 

formação continuada que tomem como referência as dimensões coletivas, que 
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contribuem para um “espaço institucional que valoriza a produção sobre a ação de 

ensinar estimula a formação de redes de produção de trabalho coletivo, com 

professores situados em diferentes locus da instituição articulados entre si e com a 

universidade” (FERNANDES, 2005, p. 110). 

Outro olhar sobre esses mesmos pressupostos, faz-nos reconhecer a 

formação dos formadores numa perspectiva de desenvolvimento profissional, por se 

tratar de um processo que ocorre com professores já em exercício. Dessa forma, o 

sentido do desenvolvimento profissional docente, que tratamos nesta investigação, é 

o de que o sujeito/professor se desenvolve profissionalmente porque está 

aprendendo essa docência ao longo da sua vida, de forma permanentemente, ou 

seja, não é um processo que paralisa ou que ocorre em etapas, mas é um processo 

que se estabelece desde a opção pela profissão, passando pela formação inicial e 

contínua no decorrer da carreira docente de forma permanente, aprimorando 

competências e habilidades, bem como redesenhando o perfil profissional do 

sujeito/professor no enfrentamento dos desafios cotidianos.   

Há uma tendência em relacionar o desenvolvimento profissional à formação 

contínua, à formação em serviço, à formação permanente, considerando-os 

similares, mesmo que o termo formação permanente não seja um conceito utilizado 

fortemente na academia. Consideramos que a formação continuada e a em serviço 

constituem-se em um dos elementos do desenvolvimento profissional de 

professores, pois complementa a formação inicial e constitui condição de acesso 

para níveis mais elevados na carreira profissional. Nesse sentido, Cunha (2009) ao 

desenvolver estudos direcionados à formação profissional dos professores que 

atuam na universidade, aponta que esta é o espaço de formação do professor 

universitário; a formação continuada e a em serviço têm como compromisso a 

melhoria das práticas de ensinar e aprender, próprias de um professor. Em nosso 

ponto de vista, a formação permanente está por de trás da aprendizagem e do 

desenvolvimento profissional docente, como um “pano de fundo”, potencializando os 

processos formativos de construção da docência.  

Marcelo Garcia (2009) define o desenvolvimento profissional de professores 

como um processo que é contínuo, sistemático e autorreflexivo. Seu público alvo vai 

desde o professor iniciante até o universitário. Para o autor, é um processo que 

acontece de forma individual ou coletiva no contexto em que atua, nos quais se 

integram diferentes oportunidades e experiências que possam vir a contribuir para 
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promover o crescimento e o desenvolvimento do docente. Portanto, para o autor, se 

desenvolver profissionalmente implica em estar exercendo a sua profissão, ou seja, 

estando no campo de atuação o sujeito/professor permanece se desenvolvendo, e 

este processo ocorre em longo prazo.   

Nesse mesmo enfoque Imbérnon (2011) compreende o desenvolvimento 

profissional de professores no contexto do ensino da educação básica e nos alerta 

que o desenvolvimento profissional docente não se deve unicamente ao que se 

refere à formação do professor, mas também por fatores como: os salariais; a 

grande demanda do mercado de trabalho; o clima de trabalho na escola; a 

promoção na profissão, a carreira docente e a formação permanente. Segundo o 

autor, esses fatores podem impedir ou ocasionar a progressão na vida profissional 

desse sujeito e estão intimamente ligados à constituição da identidade docente. 

Logo, os professores universitários deparam-se com conflitos e dilemas semelhantes 

aos dos professores da educação básica, implicando no seu desenvolvimento.  

De acordo com Marcelo Garcia (2009, p. 01), “é uma construção do eu 

profissional, que evolui ao longo da carreira”. Essa construção deve se concretizar 

no local de trabalho do docente e pode ser influenciada por inúmeros fatores, tais 

como as reformas e o contexto político, pela própria instituição que trabalha as 

crenças, os valores, o conhecimento sobre a matéria em que ensina e como ensina, 

as experiências vivenciadas, enfim, a identidade profissional vai se constituindo 

nesse emaranhado de situações. 

No entanto, o conceito de desenvolvimento profissional tem se modificado ao 

longo tempo. Os estudos de Isaia e Bolzan (2004, 2009) expressam ser essa 

mudança motivada pelo enfoque da docência universitária. Podemos, portanto, 

entender o desenvolvimento profissional nos escritos dessas autoras, como 

um processo contínuo, sistemático, organizado, envolvendo tanto os 
esforços dos professores em sua dimensão pessoal e interpessoal, como a 
intenção concreta, por parte das instituições nas quais trabalham, de 
criarem condições para que esse processo se efetive, possibilitando, assim, 
a construção de sua professoralidade (2009, p. 166). 

Nessa direção, Isaia (2003) tem constatado que a falta de espaços formativos 

na universidade, para que os professores formadores se envolvam em atividades de 

formação e desenvolvimento profissional, tem acarretado em despreparo e solidão 

pedagógica, indicando o sentimento de desamparo dos professores frente à 
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ausência de interlocução e de conhecimentos pedagógicos compartilhados para o 

enfrentamento do ato educativo.  

A leitura das narrativas fez-nos perceber que a solidão pedagógica é sentida 

pelos docentes, através inexistência de apoio pedagógico institucional e dos próprios 

pares. Os formadores explicitam que a instituição deva promover o 

acompanhamento da dinâmica pedagógica dos cursos, elemento categorial 

evidenciado em nossos achados.  

Nessa direção, para os formadores, esse acompanhamento não acontece, as 

reuniões que ocorrem, em especial as do Núcleo Docente Estruturante, que, em 

geral, reúne os professores para discutir questões mais burocráticas e não questões 

de cunho pedagógico. As narrativas evidenciam que não há um núcleo de 

assessoramento pedagógico para os formadores discutirem questões da sua prática 

pedagógica, ou até mesmo espaços de encontros, para que possam colocar suas 

dificuldades e coletivizar seus êxitos.  

Conforme sublinha Behrens (2005, p. 66), para que haja momentos de 

reflexão coletiva é preciso a presença de um “pedagogo preparado para instigar os 

docentes a refletir sobre suas dificuldades, indicando leituras e discutindo 

referenciais para subsidiar uma renovação da ação docente em sala de aula.” 

Entretanto, conforme narrativas do Prof. FG01, Prof. FM01, Prof. CB02, Prof. FQ04 

e o Prof. FF01, não há valorização da qualificação pedagógica do formador e nos 

próprios cursos, tendo em vista o trabalho individualizado do professor, a primazia 

pela pesquisa e a falta de diálogo entre licenciatura e bacharelado, colocando a 

formação da docência nos cursos como uma “perfumaria” e não como foco de 

discussão de formação.   

Não, não existe, infelizmente as coordenações e os colegiados assumem um 
papel estritamente burocrático, porque falta justamente essa discussão mais 
ampla sobre o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas acham que cada um 
faz o seu trabalho e pronto e se constitui por si próprio, não há um objetivo claro 
aonde você quer chegar, o objetivo é manter o curso funcionando e atender os 
alunos. Então eu acho que isso é muito ruim, não há controle, não há 
acompanhamento das evasões, não há acompanhamento das necessidades que 
os alunos têm, eventualmente, quando aparece algum aluno com alguma 
necessidade especial, é muito problemático, porque alguns professores inclusive 
resistem a processos de avaliação diferenciado. Infelizmente é isso, os alunos 
dentro do curso eles estão por conta própria (Prof. FG01). 

Não tem nenhum núcleo de assessoramento pedagógico que trabalhe com os 
professores da universidade, mas certamente tem alguma coisa na universidade 
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que acompanhe os alunos que têm algum tipo de problema, a gente já teve 
casos de alunos que não conseguiam desenvolver bem em ambiente de provas 
e tinham problemas de concentração, e foi solicitado, via coordenação de curso, 
um tratamento especializado, o coordenador é a ponte, ele faz de alguma 
maneira esse trabalho se chegar até ele, mas não tem nada específico que faça 
o acompanhamento pedagógico dos professores (Prof. FM01). 

Não, isso não existe. Eu acho que o foco principal é a pesquisa, a pós-
graduação, isso é o que ocupa a maior parte do tempo. As reuniões que existem 
são para isso, reunião mais com rótulo pedagógico eu não me lembro de ter 
participado, reunião como professor eu participei de poucas, não têm, não que 
eu não vá é porque não tem. Claro, eu participei muitas vezes já de colegiado, 
tem reunião toda a semana, mas é diferente, aí é o colegiado de alguma coisa, o 
colegiado do curso ou da pós-graduação que muitos anos eu fiz parte e agora eu 
não estou fazendo (Prof. FQ04). 

Não, nenhuma. É cada um por si e Deus por todos, não há espaço, não há 
preparação e, vamos dizer assim, várias coisas impossibilitam o professor. A 
gente acaba sabendo, porque vai lendo, vai se informando, mas não há uma 
preparação pra isso, não há reuniões, debates. O que a gente faz é o seguinte, 
nos currículos, te perguntam se tu queres dar a disciplina e tu montas a ementa 
e a ementa fica lá e claro o próprio MEC estabelece: “tais” disciplinas têm que 
ser dadas e têm que ser dadas em “tal” semestre e está feito, é isso que é feito. 
Fico com pena de dizer isso pra você, mas a dinâmica é essa, os professores 
não se falam, eles têm cada um a sua ementa que a gente mesmo prepara. 
Claro, que se discute um pouco o programa pedagógico, mas é uma coisa mais 
para constar, do que efetivamente trabalho (Prof. FCB02). 

Muito difícil, muito difícil, mesmo que a gente também dê as específicas. Mas ai 
entra nessa questão, foi uma briga quando a gente quis entrar nessa questão do 
currículo com o NDE do bacharelado, eles não aceitavam o currículo totalmente 
distinto do bacharelado, por quê? Para eles é importante, como esse licenciando 
vai fazer minha pós-graduação na física? Entende? Sempre pensando no seu 
assado. Como se a formação do professor fosse uma perfumaria, em que todos 
sabem tudo e todos podem dar aula de tudo, é uma falta de respeito inclusive 
com a nossa formação, com o mestrado e doutorado que nós fizemos para esta 
atuação, então é muito difícil ter esse diálogo (Prof. FF01). 

Acreditamos que os desafios, na busca da profissionalização do professor 

formador, passam primeiro pela qualificação pedagógica. Nesse sentido ainda 

Behrens (2005) discute que, para se buscar tal qualificação, são necessários 

encontros contínuos que aproximem os professores de novas metodologias, que 

deem possibilidade de discutir sobre elas com seus pares, produzindo momentos de 

avaliação sobre as experiências realizadas.   

Sobre o compartilhar de experiências com os pares, notamos também, em 

algumas falas dos formadores, dificuldades nas relações interpessoais. Professores 

de departamentos distintos não interagem, não demonstram afinidades para 

compartilhar uma disciplina junto.  
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Então, as demandas são muitas e às vezes é difícil, é bem aquela frase “tu quer 
implementar alguma coisa nova, procura aquelas pessoas que estão cheias de 
coisas para fazer”, porque aquelas que não têm, elas não vão fazer, não 
participam. Então, em um universo de um departamento que tem 50 pessoas, 
por exemplo, às vezes são poucas que tu podes contar para pensar em algumas 
coisas diferentes (Prof. FM04). 

Agora a gente tem um grupo de professores que trabalham com o ensino aqui 
no departamento, tem muito problema com o centro de educação, com os 
professores do centro de educação. Então as coisas são difíceis, as relações 
humanas, a realidade do professor na escola é também o que a gente vivencia 
aqui (Prof. FF02). 

Olha, quando as disciplinas são colegiadas sim é natural que você faça o plano 
junto, não é só dividir, cada um faz uma parte, as avaliações são em conjunto. 
Mas quando você tem uma disciplina sozinha, a maioria das vezes os colegas 
não estão dando bola para o que você está fazendo e se resolverem dar bola é 
por algum outro motivo que não melhorar a qualidade do curso, que é para te 
fiscalizar: “vamos ver o que esses caras estão fazendo” (Prof. FCB04). 

Considerando as inquietações de Prof. CB03, de Prof. FF01, de Prof. FG01, 

Prof. FM04 e de Prof. FQ01, identificamos, em suas narrativas, que não há uma 

cultura de coletividade entre os pares e, quando há, esta ocorre pela afinidade dos 

professores ou em situações informais. Observamos nas narrativas uma espécie de 

“categoria” entre eles, pois se identificam dentro do curso, como “professores do 

ensino” ou pelos próprios departamentos de ensino ou da área específica para 

realizar os agrupamentos. Isso indica o processo do eu individual presente neste 

espaço e as narrativas expressam isso: 

Então, a estrutura é pouca, até porque nós não sabemos lidar com o coletivo 
nem aqui dentro, pouquíssimas vezes a gente consegue realmente trabalhar no 
coletivo, com os colegas, cada professor tem sua pesquisa, tem seu grupo de 
pesquisa, seus orientandos, a nossa lógica não é uma lógica do coletivo, tanto 
que cada vez que a gente vai mexer no currículo é uma briga, porque cada um 
quer colocar a sua “disciplininha”, ninguém olha para a formação como um todo, 
como esse aluno vai sair? O que ele precisa? Que ferramentas são 
importantes?. [...] É tão fechado nosso currículo que pra dar conta é tudo no 
curso deles, eles não têm interlocução, se a gente não permitir que isso 
aconteça aqui, nós não vamos ter isso. O coletivo não é uma coisa fácil, para 
mim é uma das coisas mais difíceis, porque eu sempre aprendi a trabalhar 
individualmente, porque tu tens habilidades que eu não tenho, mas eu tenho 
algumas que tu não tens, eu tenho que tolerar que tu não sabes tudo que eu sei, 
aí a gente não tem paciência e é cada um por si. O sistema é todo para isso não 
acontecer. A instituição o que ela quer? Ela quer um professor pra cada turma 
(Prof. FCB03). 

Em nosso grupo de ensino, nós nos reunimos às vezes. Agora, por exemplo, nós 
estamos pensando em promover um evento de estágios, chamar aquelas 
pessoas já formadas, inclusive para darem exemplos aos que estão entrando 
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agora. Nós da área do ensino temos um diálogo maior, nos reunimos nem que 
seja para tomar um chimarrão. Na minha chegada, nós fazíamos isso mais 
sistematicamente, Vanessa, por exemplo, os estágios são por professor, mas 
nós fazíamos momentos coletivos em que todos os alunos estavam juntos, 
depois isso foi se perdendo, mas aos poucos a gente têm retomado. Então, 
agora a necessidade de promover quem sabe um evento de estágio para 
socializar estas práticas é algo que nós estamos articulando agora do que vai 
acontecer, não como deveria, mas nós temos a consciência da importância 
desses momentos. Nós da área de ensino temos um coletivo, cada um com a 
sua especificidade, nós temos um coletivo que dialoga, eu te diria (Prof. FF01). 

Não, isso só ocorre informalmente entre alguns professores que se relacionam, 
entre um café e outro se trocam experiências informais, inclusive aparece 
algumas questões sobre alguns alunos, se está precisando disso ou daquilo, 
mas é totalmente informal isso, não há um processo, não há espaço 
(Prof. FG01). 

A gente foi tentando mesclar e a ideia era tentar fazer uma coisa mais integrada, 
que as disciplinas se conversassem, mas a gente vê que isso é uma dificuldade 
entre os próprios professores do departamento. E no mesmo semestre tem 
didática da matemática I e tem a disciplina de educação matemática I, foi até um 
pedido da Liane na época que ficassem juntas e que de preferência os alunos se 
matriculassem nas duas com os dois professores, porque um é do departamento 
de matemática e o outro do MEN, que pudessem conversar e propor atividades 
em conjunto, só que às vezes isso não acontece. Uma vez tive que, como 
coordenadora, chamar uma reunião, porque quando o aluno quer se matricular 
só em didática eu digo não, o ideal é se matricular nas duas, porque vão ter 
trabalhos em conjunto, mas nem se falam, como que eu vou justificar isso? 
Então, são coisas que a gente tenta, teve reuniões, mas o problema é que cada 
semestre muda. O MEN está com muitos professores substitutos também, então 
as didáticas acabam ficando com eles (Prof. FM04). 

Alguns professores tem isso no curso, mas está cada vez atomizando mais, eu 
lembro que quando eu entrei aqui, em 1996, a gente trabalhava muito junto, 
tinha um grupo, à medida que essas pessoas vão se aposentando e vão ficando 
os mais competitivos e vão entrando novos desses mais competitivos, vão 
quebrando totalmente as relações. A minha experiência é uma diminuição brutal 
dessas possibilidades, então a gente tinha grupos aqui de professores que 
trabalhavam juntos, atividades em que a gente confiava no outro para trabalhar. 
Eu não faço mais isso porque não dá, não dá. Então ele está realmente bastante 
quebrado com relação a essa coisa, mas têm as coisas institucionais, núcleo 
docente estruturante, colegiado do curso, essas coisas todas existem, mas isso 
não rende uma ética, um modo de atuação em grupo por mais que isso de cara 
pareça que tenha (Prof. FQ01). 

Compreendemos que, mesmo que emerja a importância do compartilhamento 

entre os pares, as narrativas coletadas revelam que há fragilidades no coletivo, 

tendo em vista o pouco investimento nas relações interpessoais; há a prevalência de 

tarefas individuais; os formadores não conversam entre eles, ocasionando 

tensionamentos nos modos de ser professor.    
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Acreditamos que, se houvesse trabalho em redes marcadas pela 

solidariedade e pelo envolvimento dos docentes, seria possível a construção 

compartilhada de saberes, favorecendo a reflexão sobre as suas práticas e a 

reconstrução de conhecimentos e aprendizagens. Quando se tem a consciência de 

que se pode aprender com o outro e que o outro tem muitas coisas a ensinar, os 

docentes poderão consolidar seus conhecimentos pedagógicos, visando assim à 

construção do conhecimento pedagógico compartilhado. 

Nessa direção, Bolzan (2008, p. 114) destaca que “a proposição de um 

trabalho compartilhado, implica uma postura de ruptura com a visão sectária e 

individual na formação, de maneira que o trabalho pedagógico seja organizado 

considerando os tempos e os espaços pedagógicos a serem vivenciados”. 

Entendemos, na visão da autora, que o formador precisa superar sua forma de ver o 

trabalho compartilhado e fazer dele parte do seu processo formativo, fortalecendo 

laços de cooperação, para que possa discutir seus enfrentamentos diários da 

profissão, potencializando a aprendizagem de ser professor. Cunha (2000, p. 49) 

corrobora esta ideia, afirmando que o professor estabeleça dialogo com seus pares 

para que “discuta a aprendizagem dos alunos e a sua própria formação, que 

transgrida as fronteiras de sua disciplina, interprete a cultura e reconheça o contexto 

em que se dá seu ensino e onde sua produção acontece”. 

O que nos preocupa é se os professores formadores desses cursos se dão 

conta de que estão formando professores para atuarem na educação básica. Para 

isso, é necessário que levem em consideração que este aluno precisa ter 

conhecimentos sobre quais sujeitos vão ensinar. Neste caso, o papel do professor 

formador é o de aproximar os futuros professores do contexto em que irão atuar. 

Essa iniciativa possibilita ao professor construir a sua „professoralidade‟, implicando 

não só em dominar os conteúdos conceituais da sua área de conhecimento, mas 

também na mobilização de fazeres, saberes próprios do magistério superior.  

Portanto, precisamos intensificar o processo de reflexão dos formadores, para 

que se coloquem como protagonistas do seu ensino, a partir de um trabalho 

pedagógico que valorize o trabalho colaborativo. Conforme Bolzan e Isaia (2007, 

p. 20), 

[...] precisamos colocar o professor como sujeito desse processo, uma vez 
que, ao produzir sua aula, lança hipóteses, pensa, raciocina e cria 
estratégias de ação, buscando entender os modos de compreensão de seus 
alunos. Portanto, aprender significa ler e interpretar as construções de seus 
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alunos e, consequentemente, pensar sobre sua atuação na tomada de 
consciência que permeiam esse processo de ensinagem, constituindo a 
organização do trabalho pedagógico. 

Entendemos, assim, com base na teoria e nos achados da pesquisa, a 

importância de se cultivar a atividade conjunta, de modo que o individualismo e a 

visão tradicional do ensino possam ser superados e que a convivência entre os 

professores os levem a estabelecer relações para além das suas salas e disciplinas, 

tornando as aprendizagens compartilhadas mais ricas e efetivas do que 

anteriormente, quando sozinhos. Portanto, é necessário a participação e o interesse 

de cada professor em construir um espaço de trocas, diálogo e reflexão dentro do 

seu espaço de trabalho. 

O processo formativo dos professores formadores necessita ser pensado 

nessa direção. Reconhecer que é no exercício da docência, em especial nos 

espaços em que ocupam na universidade, que os professores formadores 

construirão conhecimentos sobre a profissão docente, levando em consideração 

suas trajetórias pessoais e profissionais. É imprescindível que instituição educativa 

crie espaços de estudos, discussões, decisões em equipe, diálogo e partilha com o 

colega. Juntos poderão pensar quem são os sujeitos que estão a formar, se estão 

atingindo a aprendizagem dos seus alunos, quem os avalia na instituição, enfim, 

reconhecer as suas necessidades formativas e de seus aprendizes.  

Ao evidenciarmos fragilidades no acompanhamento da dinâmica pedagógica 

dos cursos, reveladas pela própria estrutura institucional que não promove espaços 

para que os docentes possam criar redes colaborativas e compartilhar seus 

interesses em busca de melhorias da sua atividade docente, como ratificamos nos 

estudos de Bolzan et al. (2016), há tensionamentos e disparidades entre as 

atividade de ensino, pesquisa e extensão, tripé no qual a universidade se constitui, 

além da atividade de gestão. 

Nessa direção, o elemento categorial Tríade Ensino, Pesquisa e Extensão é 

evidenciado nas narrativas docentes. Buscamos olhar as narrativas de modo a 

identificar como os professores formadores e os estudantes se envolvem com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

De acordo com as falas dos formadores, há uma preponderância da pesquisa 

em detrimento à atividade de ensino. Vale destacarmos que o Prof.FF03 atribui 

maior status acadêmico à pesquisa e a reconhece como condição da sua docência, 
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ou seja, não consegue se ver professor se não estiver envolvido com a produção e a 

divulgação de conhecimento científico pela pesquisa; a orientação de estudantes 

para a formação da pesquisa é essencial.  

Essa forma de ver a formação do acadêmico retrata a ideia de que “para ser 

um bom professor universitário, o mais importante é ser um bom pesquisador” 

(ZABALZA, 2004, p. 154-155). O formador entende que “pesquisar”, além de captar 

recursos, constitui-se em possibilidades e um nível de desenvolvimento intelectual 

superior, que permite capacidade de transitar no campo científico de forma mais 

rigorosa e aprofundada. O fragmento a seguir expressa esse ideário: 

Aqui é impossível fazer pesquisa se não for no Ensino Superior, porque o 
governo investe, ainda que não seja o que a gente gostaria. Pode ser que não 
seja o necessário, mas a gente consegue produzir conhecimento e isso é 
pesquisa e a gente consegue transmitir, e isso faz a máquina girar, ou seja, os 
alunos querem aprender, eles querem melhorar de vida e a gente pode ajudar 
eles nesse sentido. Então funciona bem, e é assim que funciona em tudo que é 
lugar e, em geral, bons grupos de pesquisa estão dentro das universidades ou 
tem uma conexão muito forte com a universidade mesmo que seja um instituto 
de pesquisa que não seja de ensino, então o Ensino Superior é um lugar bom 
para fazer isso, produzir conhecimento e vender ele depois, que é o que a gente 
faz aqui (Prof. FF03). 

Nesse sentido, o Prof.FG02 demostra uma crítica a qualidade das pesquisas 

que estão sendo produzidas vinculadas a programas de pós-graduação, visto que 

fazer parte desta elite acadêmica como docente implica ter vasta produção 

acadêmica, não importando a qualidade da mesma. Apesar do docente não produzir 

sentido com esta ideia e no que está produzindo, acaba se conformando e 

acomodando-se neste lugar. Para complementar essa ideia, o Prof.FCB04 

reconhece que a atividade fim da universidade é a pesquisa e canaliza esforços para 

ela em detrimento do ensino, tendo em vista as exigências de produção acadêmica 

que lhes são impostas pela instituição, o que pode estar interferindo na sua atuação 

e identidade docente, se colocando cada vez mais como um pesquisador. 

As exigências pra nós, que vinculados ao programa de pós-graduação, são 
aquelas cobranças burocráticas, aquela questão de você ter produção, ter tantos 
artigos, tanta carga horária, me parece uma questão muito mais desafiadora no 
momento em que você tem que ter produção de artigos. Parece-me que está 
ocorrendo um esvaziamento, que a gente tem publicado vários trabalhos que 
não estão ainda maduros, não têm uma reflexão profunda, mas eu tenho que 
publicar, porque eu tenho que participar de evento, eu tenho que andar, então, 
eu acho que isso está depondo contra a pesquisa, se produz muito com baixa 
qualidade. E eu estou dentro desse sistema, porque quando eu optei em entrar 
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no programa de pós-graduação, se eu negar esse sistema, eu estou fora e, se 
eu quero permanecer, eu tenho que me adequar a ele, mesmo que eu tenha 
uma série de críticas. Este é o maior desafio, e a exigência que eles tem 
(Prof. FG02). 

Qual é a atividade fim da universidade? É ensino ou é pesquisa? Porque hoje 
em dia já não sei mais qual é, mas a que eu sempre entendi é que a atividade 
fim fosse o ensino, fosse o contato com os alunos, que isso seria o mais 
importante do que o resto, do que qualquer outra coisa; e está havendo uma 
inversão, houve uma pressão para que se estimulasse a pesquisa, eu acho isso 
ótimo, porque eu acho que, por muito tempo, a coisa não foi muito valorizada, 
mas assim, não virou um sentido, virou uma inversão. Agora é mais importante 
para você captar recursos, você ter bons professores, com bom currículo, com 
bastante artigo, se você for uma droga de professor, mas tiver um bom currículo 
está tranquilo, ninguém vai te incomodar, aí tem o que os alunos se queixam do 
cara, que não é bom professor, mas é bom pesquisador (Prof. FCB04). 

Sabemos que o trabalho do professor universitário demanda uma série de 

atividades pelas quais não possuem formação, ou seja, fazem concurso para serem 

professores de cursos de graduação, pós-graduação, orientar trabalhos de iniciação 

cientifica de conclusão de curso, responder às exigências burocráticas que cercam 

essas atividades e ainda a pressão pela produção cientifica. Diante de todas essas 

tarefas, é preciso pensar o seu trabalho formativo.  

Não queremos, aqui, justificar a falta de comprometimento dos formadores 

com o ensino pelas demandas que são impostas a ele, mas compreendemos que a 

instituição precisa reconhecer a presença do pedagógico dentro e fora da instituição, 

explorando o campo profissional que os estudantes deverão ser formados, isto é, o 

âmbito escolar, motivando os formadores que nela atuam a reconhecer esse campo 

também. Pimenta e Anastasiou (2014, p. 64) afirmam “algumas instituições se 

incumbiram da tarefa de “desnaturalizar” a educação, assumindo a responsabilidade 

de desenvolvê-la sistemática e intencionalmente em vista de determinadas 

finalidades”. 

Podemos relacionar a tarefa de desnaturalizar a educação no ensino superior, 

quando há finalidade de apenas formar profissionais competentes para suprir o 

mercado de trabalho. Entretanto, acreditamos que a tarefa exige muito mais do que 

o “domínio de uma série de saberes, fazeres de determinado campo, mas também a 

sensibilidade profissional de produzir valores, atitudes que promovam a reflexão 

como um aspecto intrínseco ao processo de ensinar, aprender, formar-se, e, 

consequentemente desenvolver-se” (BOLZAN; ISAIA, 2006, p. 491).  
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Nesse sentido de pensar a formação no ensino superior, concordamos com 

Tardif (2002, p. 39), quando defende que “o professor é alguém que deve conhecer 

a sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir conhecimentos 

relativos a ciências da educação e da pedagogia”. O que podemos pensar é que 

transmitir os saberes específicos não dá conta em transformar esse saber em uma 

aprendizagem, na qual os estudantes deem sentido e significado para o que estão 

aprendendo, ou seja, fazer com que a docência seja atrativa. Trata-se de uma via de 

mão dupla, para um ensinar, o outro tem de estar disposto a aprender.  

Isaia (2006, p. 351) afirma que “ninguém pode formar o outro se este não 

quiser formar-se.” Isso quer dizer, o conhecimento construído e sistematizado pelas 

ciências é insuficiente para o estudante dialogar e confrontar com os outros tipos de 

conhecimentos que o processo de ensinar exige.  

A qualidade do ensino precisa estar centrada na dimensão pedagógica, em 

especial em um ensino que possibilite uma aprendizagem ao estudante, que 

aconteça a partir do prazer de conhecer, de questionar a potencialidade dos 

conhecimentos. 

Consideramos oportuno que os estudantes busquem se autoformar, explorar 

os ambientes formativos que a universidade oferece, como os espaços/atividades da 

pesquisa, extensão e o ensino ou atividades extracurriculares.  

No que se refere às narrativas dos estudantes, observamos diferentes 

sentidos para a sua formação sobre o seu envolvimento com tais 

espaços/atividades. Eles explicitam o envolvimento nessas atividades como um 

diferencial no seu processo formativo, pois possibilitam vivenciar experiências para 

além das disciplinas acadêmicas como forma de conhecer e aprender mais sobre a 

profissão docente e direcionar os caminhos formativos dentro do curso e após a sua 

formação inicial.  

Podemos observar que o envolvimento dos acadêmicos com a pesquisa 

prevalece, se comparado ao compromisso com a extensão e o ensino, haja vista o 

status que esta ocupa dentro da academia. Podemos observar que os estudantes do 

curso de Ciências Biológicas prevalecem nesse envolvimento, em especial o 

Est. CB03, 7º Semestre, o qual evidencia que a sua experiência com a pesquisa de 

laboratório contribui para seguir a carreira no bacharelado, não se sentindo 

estimulado e motivado para a carreira do ensino. Já o Est. Q01, 3º Semestre, e o 

Est. G04, 8º semestre, expressam vivências muito semelhantes com a pesquisa, 
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demostrando que suas escolhas neste campo são de continuar sua sequência 

acadêmica com especialização, realizando um mestrado e doutorado e de ingressar 

no magistério do ensino superior. O Est. G02, 5º Semestre, se envolveu com a 

pesquisa como elemento constitutivo de investimento na carreira de pesquisador, 

desconsiderando a profissão docente.   

Eu não tenho muita certeza da área que eu quero dentro da Biologia, quando eu 
entrei no curso eu achava que era a botânica e no Jardim que eu percebi que eu 
não gosto tanto da botânica assim, que eu preciso conhecer outras áreas ainda 
para saber o que eu quero, mas foi muito bom trabalhar lá. Eu pretendo, quero 
alguma coisa na área da zoologia ou da anatomia, mas mais para o semestre 
que vem (Est. CB01, 3º Semestre). 

Antes de estar nesse projeto eu já trabalhei em laboratório, bem como se diz 
pesquisa, e aí eu não estava gostando, porque eu achava aquilo ali muito chato 
ficar ali no laboratório fazendo experimentos o dia inteiro e foi por isso que eu 
tive que sair dos laboratórios e procurar uma coisa que me envolvesse mais, e 
agora sim eu gostei mesmo, porque eu estou no laboratório eu leio as coisas e 
eu gosto e é muito mais legal também porque eu vou sair, não vou ficar só no 
laboratório (Est. CB02, 5º Semestre). 

Eu estou mais voltada para a pesquisa e pretendo seguir, pretendo fazer o 
bacharel e seguir, não que eu não possa atuar daqui um tempo na educação, a 
gente não pode descartar hipóteses, mas eu me sinto muito mais feliz 
trabalhando em laboratório do que em sala de aula, por exemplo (Est. CB03, 
7º Semestre). 

Eu trabalho com pesquisa agora desde que eu comecei na Universidade 
praticamente. Eu trabalhei com aves e mamíferos por dois anos e agora eu 
trabalho com parasitologia a praticamente três anos, mas eu ainda tenho o 
objetivo de trabalhar em comunidades, levar esse conhecimento de pesquisa até 
a sociedade, porque é uma coisa bastante restrita ainda as comunidades 
acadêmicas (Est. CB04, 8º Semestre). 

Pesquisa. O objetivo da nossa pesquisa é desenvolver uma partícula que torne 
as reações mais rápidas e que seja de fácil separação após o uso. Eu acho que 
isto está sendo muito importante porque praticamente comecei faz um mês e 
pouco e aprendi bastante coisa, que eu nunca tinha visto, tanto como trabalhar 
com os equipamentos do laboratório, como reações, coisas mais químicas, 
digamos assim. Eu acho que está sendo bem importante, porque eu trabalho na 
área da inorgânica, que é o que eu pretendo ser então, professor de inorgânica 
no caso especialização na inorgânica e a pesquisa vai contribuir bastante para 
isto (Est. Q01, 3º Semestre). 

Eu estou trabalhando até hoje com iniciação científica e estou me rendendo à 
cultura do pesquisador. Por uma questão muito simples, uma perspectiva muito 
instável da profissão, eu atrelei a minha vontade de ser professor à pesquisa 
para ter currículo, tentar um mestrado e ter esse currículo porque, se 
futuramente eu precisar fazer um concurso, eu tenho pelo menos chance de 
entrar. As experiências que eu tive fogem bastante da licenciatura que é essa na 
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iniciação científica que eu trabalho com zoneamento geoambiental, pesquisas de 
campo, realização de mapas para situação de imagens e satélite é pesquisa, 
ponto, só isso. Escrevo artigos, participo de eventos (Est. G04, 8º Semestre). 

Eu trabalhava em geografia da saúde com o professor Rivaldo, estudando os 
aspectos da mobilidade aqui para o HUSM, largura das estradas, fluxo, 
mapeando quantas ambulâncias vêm e de quais cidades. Então eu gosto muito 
dessa área da geografia da saúde, infelizmente como o professor Rivaldo é um 
professor novo, ele não orienta mestrado aí eu procurei outra professora, a 
Eliane, que trabalha com geografia ambiental, com áreas protegidas, RPPN, 
essa questão de preservação ela orienta mestrado e eu procurei mais por isso 
também de repente deslumbrar outra coisa no futuro, na formação e meu 
envolvimento é esse com essas áreas de pesquisa (Est. G02, 5º Semestre). 

Os acadêmicos também destacam, em suas narrativas, outros percursos 

formativos dentro da pesquisa que são produzir conhecimentos na área da 

educação ou ensino. Sentem a necessidade de sair dos seus laboratórios e 

conhecer o campo teórico da educação. As narrativas que seguem explicitam isso: 

Eu queria pegar uma bolsa de pesquisa, eu estou até falando com um professor 
da educação daqui, porque eu quero fazer o TCC em educação, para continuar 
com isso no mestrado, que eu acho bem interessante, mas eu ainda não obtive 
retorno (Est. M01, 3º Semestre). 

Há eu acho que isso acrescentou bastante, especialmente agora que a gente 
tem que escrever relatório em Instrumentação, e banca. Foi o que me ajudou 
bastante a aprender a escrever, porque eu tinha bastante dificuldade, aprender a 
fazer referência bibliográfica. Eu aprendi a trabalhar em grupo, porque isso é 
muito difícil pra mim, pra mim o principal foi que muitas coisas nas disciplinas de 
educação eu já tinha lido ali, os PCNs, a gente fez o mapa conceitual e eu tive 
que fazer depois e eu já tinha feito; então tudo isso amplia os meus horizontes e 
aquilo ali me mostrou que eu gosto mais dessa área. Mas um dos motivos de 
estar no centro de educação é porque eu não me vejo dentro de um laboratório, 
eu acho que se eu já fiz uma licenciatura, já não é para estar dentro de um 
laboratório e, na química, nossas únicas bolsas são as de iniciação científica e 
dentro de um laboratório (Est. Q03, 7º Semestre). 

Agora que eu sai do PIBID eu vim participar de outro grupo de pesquisa, aí 
pensando já em uma outra análise que não a de sala de aula, mas da 
organização da escola mesmo, que foca na gestão e organização da escola, 
políticas públicas que estão por trás do funcionamento da escola, saindo um 
pouquinho da sala de aula, mas não saindo da escola. Mas eu acho que eu 
fiquei um ano só sem estar relacionado com alguma coisa de pesquisa (Est. F04, 
8º Semestre). 

Com relação à extensão universitária, os estudantes também destacaram a 

importância dessa atividade para a sua formação. Severino (2004) aponta que a 

extensão universitária é necessária no cotidiano da universidade, pois possibilita ao 

jovem em formação vivenciar a realidade social. Nesse sentido, as narrativas 
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evidenciam que a inserção na extensão valoriza os contextos de práticas. Possibilita 

ao estudante levar não só as experiências vivenciadas nas disciplinas, mas também 

as atividades de pesquisa para suas atividades de extensão. Percebemos nos 

enunciados que os estudantes vão além da aplicação dos conhecimentos científicos 

técnicos, impulsionando-os a responder os desafios do cotidiano escolar, em um 

trabalho conjunto entre ele e a comunidade, executando ações voltadas a demandas 

dessa sociedade, fomentando, assim, a sua reflexão sobre a prática e sendo 

transformado por ela.  

Eu acho que este projeto de extensão com educação popular colaborou muito 
pra mim, porque enriquece bastante nosso conhecimento. E estar vivenciando 
no dia a dia da educação popular, está sendo uma experiência muito boa, 
gostava muita de dar aula e agora estou gostando mais ainda, preparo mais 
coisas pra levar para os alunos e atividades de pesquisa também. Estou vendo 
bastante a importância da química inorgânica, trazer novos compostos, 
fármacos, estou gostando e me envolvendo cada vez mais. Pretendo seguir na 
carreira acadêmica, fazer uma pós-graduação mestrado, doutorado e ser um 
professor pesquisador na universidade, esse é meu objetivo (Est. Q02, 
5º Semestre). 

Esse ano eu procurei outro projeto e consegui, que é esse lá na escola Dom 
Antônio Reis que eu tenho que fazer um estudo sobre a dinâmica do bairro e da 
escola. Nossa, acho isso muito fundamental, eu acho que, na faculdade, todo 
mundo deve passar por um projeto de bolsa, isso vai te deixar mais maduro, tu 
saberes apresentar um projeto, saberes explicar para o próximo. Eu acho que 
valem muito a pena essas bolsas, esses projetos (Est. G01, 3º Semestre). 

Bastante porque ele me permitiu levar para os alunos o que acontecia, 
principalmente quando eu tive que falar de parasitas, para mim era uma coisa 
que eles gostaram muito, porque eu podia falar “no laboratório eu vejo tal 
parasita”, eu podia levar um monte de larvas e coisas para eles e eles ficavam 
olhando interessados. Então esse conhecimento prático auxilia muito na 
formação do professor. É claro a gente não tem como ter uma formação prática 
em tudo o que a gente vai trabalhar, mas é uma coisa que incentiva muito os 
alunos, eles gostam bastante, e a gente poder levar as coisas até eles 
(Est. CB04, 8º Semestre). 

Observamos a motivação dos estudantes, realizando as atividades de 

extensão. Entretanto, o estímulo interação universidade e comunidade, na 

graduação, ainda é muito insipiente. Um desses fatores pode estar ligado a pouca 

divulgação desses projetos no curso, dificultando o conhecimento e a participação 

do estudante; e outro fator pode estar ligado ao pouco apoio em recursos financeiros 

que estes projetos recebem em proporção do que é valorizado na produção da 

pesquisa; e os docentes acabam não se interessando em desenvolver projetos 

desta natureza.  
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No entanto, os projetos de ensino vão tomando uma visibilidade maior pelos 

estudantes. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cientifica (PIBID) 

possibilita a inserção dos estudantes na escola desde os primeiros semestres do 

curso. O fragmentos evidenciam que as ações oportunizadas pelo programa 

contribuem significativamente para a sua formação e como uma preparação para a 

realização do estágio supervisionado, oferecendo subsídios teóricos como também 

práticos, [re]significando os saberes e fazeres da profissão e permitindo olhar de 

uma forma diferente para a realidade educacional escolar em meio a tantos 

desafios. O Pibid proporcionou novas experiências, além das disciplinas curriculares 

do curso, desenvolvendo estudos, planejamentos e atividades, percepção das 

diferentes faixas etárias, da família e a escola e também da produção de pesquisa, 

participação de ventos na área de ensino, proporcionando a qualificação da sua 

futura atuação docente e reafirmando a própria escolha profissional. Os excertos a 

seguir expressem esse ideário: 

Eu acho que, em relação à prática assim, uma coisa que para mim colaborou é 
porque eu sou bolsista do PIBID. Eu entrei no PIBID no 1º semestre, estou no 5º 
semestre de PIBID da Física. Aí, querendo ou não, a gente entra em sala de 
aula, a gente tem um contato com o aluno, tu sabes que ele é agitado, tu sabes 
que o celular é mais legal do que qualquer coisa, então essa noção assim de tu 
estares dentro da sala de aula faz toda a diferença. Eu acho que isso é o que 
mais colabora, até agora que eu tenho as disciplinas de fazer um plano de aula, 
tu consegues pensar melhor, tu não precisas ficar imaginando, tu tens a vivência 
do que é a sala de aula. Então eu acho que isso facilita muito. [...] a gente 
escreve trabalhos para eventos, sempre direcionada à área de ensino, mas na 
parte de pesquisa eu acabei não entrando no decorrer do curso (Est. F02, 
5º Semestre). 

Bom, antes eu trabalhei com pesquisa, trabalhei durante quase dois anos, tu 
tens um trabalho, vais escrever os teus resultados para um evento, o máximo 
que eu fiz foi tentar elaborar uma monografia, mas foi só isso que eu fiz e todo o 
tempo que eu trabalhei com pesquisa eu trabalhei com o livro didático. Então eu 
só saberia fazer pesquisa sobre isso, não sei, não iria conseguir, “agora tu vais 
modificar, vais fazer outra pesquisa”, eu não saberia eu acho, teria que começar 
tudo de novo, porque eu não iria saber como que é. E agora que eu estou no 
PIBID, e a gente não faz quase isso, o máximo que faz é escrever trabalho para 
evento, eu perdi o contato e eu acho que seria muito difícil eu voltar para isso 
(Est. F03, 7º Semestre). 

Sim, eu estava no terceiro semestre e entrei no PIBID e fiquei até o semestre 
passado. Aí eu ia pra escola, desenvolvia atividade didática e também comecei a 
ter na prática esse outro olhar para as coisas, não só a teoria, ia para a escola, 
participava. Eu acho que ai reascendeu mais a vontade de ir para a escola, 
porque era muito legal (Est. F04, 8º Semestre). 
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Eu estou no PIBID. Foi o que me salvou, porque a gente já entra em sala de 
aula, já aprende a trabalhar, a gente lê bastante sobre os conteúdos, lê 
metodologias de ensino para poder preparar as atividades que a gente faz, 
então isso me auxiliou eu só entrei ano passado e eu já estava fazendo o meu 
estágio e entrei para o PIBID da química (Est. Q04, 8º Semestre). 

Compreendemos que a universidade apresenta um modo específico de olhar 

para a formação inicial, produzindo conhecimento para ser transmitido dentro da 

própria elite acadêmica e não como um dispositivo pedagógico que permite a 

produção de conhecimento profissional docente. Isso tem consequências 

importantes na sua atuação docente e, consequentemente, na formação de futuros 

professores.  

Há muitas questões estruturais que os cursos de licenciatura investigados 

precisam superar, desde a reorganização dos currículos, de modo a estarem mais 

direcionados à formação pela docência; os docentes se identificarem como 

formadores de professores, reconhecendo a importância dos saberes pedagógicos 

na sua transposição do conhecimento; a instituição valorizar, promover e incentivar 

atividade conjunta e às relações interpessoais entre os pares.   

A universidade não exige apenas que o docente ensine, mas que faça uma 

interação entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Acreditamos ser necessário, 

nesse sentido, que os mesmos investiguem as áreas que ensinam, dessa forma 

contribuirão para a melhoria e renovação do seu exercício docente.  

Os achados apontam que isso ainda está longe de acontecer, tendo em vista 

o fomento da pesquisa à área especifica e o ensino positivista da ciência, que ainda 

prevalece no contexto dos cursos da área de ciências biológicas exatas e da terra.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os caminhos trilhados... 
 

Neste momento da tese pensamos ser oportuno tecermos nossas 

(in)conclusões, retomando o caminho percorrido. A pesquisa que nos propusemos a 

responder teve como problema como ocorre a aprendizagem docente de formadores 

e de estudantes dos cursos de licenciatura da área de Ciências Biológicas, Exatas e 

da Terra, de uma Instituição de Ensino Superior Pública, e sua implicação nos 

processos formativos propostos nos cursos? 

O primeiro objetivo da nossa pesquisa, conhecer a trajetória formativa de 

formadores e estudantes dos cursos de licenciatura da área de Ciências Biológicas, 

Exatas e da Terra, encaminha-nos à dimensão da trajetória formativa e, com isso, à 

identificação dos seguintes elementos categoriais: mobilização para a docência; 

vivências formativas e ações autoformativas e interformativas.  

Na análise dos percursos formativos que os professores e os estudantes 

realizam na sua formação, seja no âmbito pessoal, seja no profissional, 

identificamos, nas narrativas, o que os levou à escolha pela profissão e como isso foi 

se desenhando ao longo da sua trajetória formativa. Evidenciamos que esta escolha 

está fortemente influenciada pelos ambientes familiares, pela identificação com 

professores nos processos de escolarização e pela inserção à docência em nível de 

magistério.   

Nessa direção, os formadores foram se definindo profissionalmente, 

investindo na carreira universitária, realizando cursos de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado, bem como outras experiências como docente no ensino superior. Em 

especial, alguns formadores apresentam uma trajetória de formação construída, 

prioritariamente, sob o conhecimento específico da sua área de atuação.  

Acreditamos que este caminho de formação escolhido pelos docentes pode 

estar relacionado às exigências presentes nos editais de concurso público, as quais 

priorizam a produção científica dos candidatos e o conhecimento relativo ao campo 

disciplinar de formação. Assim, o campo da pesquisa vai se constituindo como 

estruturante da profissão do professor universitário.  
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Os docentes ainda evidenciam que a escolha do ingresso na carreira docente 

superior se deu por fatores como melhores condições de trabalho e de salário, além 

de ter maior autonomia no trabalho de pesquisa e estudo.  

Podemos realçar que as motivações que impulsionaram a escolha pela 

docência dos acadêmicos são distintas, singularizando sentidos e significados sobre 

a docência. Para alguns estudantes, a docência não foi a sua primeira opção, 

contudo as diferentes motivações e contextos vivenciados os levaram a optar pela 

profissão e, para outros, já era um projeto de vida, pois foram influenciados pelas 

relações vividas na família e na escola, bem como pelas experiências iniciais com a 

docência, produzindo marcas que direcionaram o seu percurso formativo. 

Nesse sentido, o estudante da licenciatura que chega à Universidade e 

ingressa, buscando ser professor, traz consigo objetivos, expectativas e, também, 

concepções acerca de ser professor, desde a sua escolarização, dos processos de 

ensinar e aprender e do próprio campo profissional no qual atuará. Com o tempo, 

essas concepções vão sendo amadurecidas, outras refutadas e, consequentemente, 

se intensificam no decorrer da sua formação. 

Ao conhecermos quem são os professores das licenciaturas e os estudantes 

que estão frequentando estes cursos, tendo em vista suas escolhas pessoais e 

profissionais, pensamos ser imprescindível identificar vivências que marcaram esse 

trajeto formativo.  

Logo, podemos evidenciar, nas narrativas dos professores formadores, que 

as experiências prévias de docência, ou seja, aquelas vivenciadas antes do ingresso 

na carreira do ensino superior, experiências como aluno na graduação e pós-

graduação, possibilitaram momentos de reflexão e de compartilhamento de 

experiências, marcando a sua constituição de ser professor e desenhando a sua 

identidade docente.  

Para os estudantes, as motivações que se constituíram em vivências 

formativas vem de modelos culturais estabelecidos em suas trajetórias como aluno e 

de influências de professores e de grupos de convivência, tornando-se modelos de 

representação de sua futura docência. Os estudantes mencionam professores, 

experiências prévias de docência em espaços informais de educação e experiências 

de docência no PIBID e no estágio, as quais demarcam a construção da sua 

identidade profissional docente e implicam na sua aprendizagem de ser professor.   
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Compreendemos que todas essas vivências que marcam a trajetória dos 

professores e dos estudantes são implicadas por ações auto e interformativas. Estas 

ações podem ser olhadas como um trabalho que o sujeito faz sobre si, uma busca 

pessoal, com a possibilidade de se colocar em condições de aprender e com a 

possibilidade de compartilhar saberes, conhecimentos, experiências.  

A busca por atividades autoformativas é reconhecida pelos formadores como 

um investimento que favorece a compreensão dos processos de ensinar e de 

aprender. Destacam a necessidade de aprofundamento intelectual por meio da 

leitura e do estudo. 

Há um reconhecimento dos docentes sobre a importância das relações 

interpessoais, de atividades em grupo e da realização de trabalho compartilhado 

entre os pares, evidenciando assim as ações interformativas.  

Nesse sentido, os processos formativos da docência estão implicados pelas 

escolhas dos percursos formativos, pelos espaços e pelos lugares que vão 

constituindo a trajetória pessoal e profissional de cada um, a fim de se constituir 

professor.  

As narrativas dos formadores evidenciam que há uma tomada de consciência 

do seu inacabamento, se colocando sempre em permanente aprendizagem. Nessa 

direção, reconhecem a necessidade de refletir sobre a sua docência, evidenciando a 

atividade docente de estudo como um elemento que ajuda a acionar os processos 

de aprender a docência. 

Observamos que o estudo se estabelece, para os formadores, pelas ações 

autoformativas e interformativas, entretanto estes se sentem prejudicados pela falta 

de tempo para a produção do seu estudo.  

O estudo que os estudantes desenvolvem é de natureza distinta do estudo 

desenvolvido pelos formadores. Para os estudantes, ele é mencionado como uma 

tarefa e não como uma atividade que garanta o seu aprofundamento intelectual. 

Para alguns, ele é destacado como prioridade para preparar suas aulas de estágio.  

O segundo objetivo deste estudo, reconhecer as concepções de docência dos 

formadores e dos estudantes dos cursos de licenciatura destacados, incita-nos a 

retomar a segunda dimensão da nossa pesquisa que é Concepção de Docência, na 

qual expressa o que os professores formadores e os estudantes compreendem 

sobre a docência. Essa dimensão encaminha para os seguintes elementos 

categoriais: a especificidade da docência (caracterização); os desafios e exigências 
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da docência; a falta de preparação para estar na universidade e a qualidade do 

ensino na perspectiva dos docentes.  

Os docentes caracterizam a docência como uma atividade complexa, que 

ocorre pelo exercício da mediação, da troca com o outro ou é compreendida como 

algo ligado à vocação. Já os estudantes compreendem a docência, referindo-se ao 

professor como peça chave do processo de aprender, pois ele é o organizador do 

processo pedagógico. E essa organização precisa ser pautada em metodologias que 

desafiam e possibilitam o envolvimento do aluno, promovendo aprendizagens 

significativas.  

Com relação aos desafios e às exigências da docência, foram citados o 

atendimento às exigências burocráticas e a produção acadêmica científica, 

constatando que as atividades de pesquisa demarcam e direcionam suas escolhas 

profissionais. As narrativas docentes manifestam um comprometimento com as 

áreas específicas, procurando enfatizar para o aluno a importância de saber o 

conteúdo conceitual, centrando-se menos na organização pedagógica.  

A falta de preparação dos estudantes para estar na universidade é 

evidenciada nas narrativas docentes, nas quais traçam um perfil de estudantes que 

ingressam no ensino superior, despreparados para buscar o seu conhecimento, 

imaturos e com falhas de aprendizagem em leitura, escrita e interpretação sobre o 

que estão vivenciando e aprendendo. Nesse sentido, há uma preocupação com a 

qualidade do ensino, na perspectiva dos docentes, que apontam as questões 

pedagógicas como os principais desafios, tendo em vista a exigência em cumprir a 

ementa da disciplina, atender turmas muito heterogêneas e problemas na 

permanência dos estudantes no curso, além do atendimento às demandas do 

quadripé da universidade, destacando a pouca inserção na extensão. 

Já os acadêmicos demonstram uma tomada de consciência dos desafios da 

profissão docente, quando os vivenciam. As experiências de práticas de ensino, 

como os estágios, possibilitam a eles uma produção de sentido acerca do que é ser 

professor, passando a compreender o contexto da sua futura atuação docente e 

[re]significando as suas concepções de docência. Entretanto destacam que o curso 

deixa a desejar no que se refere a sua formação pedagógica, evidenciando que não 

os prepara para a docência.   

Reconhecemos nas narrativas um desencontro manifestado pelos docentes e 

pelos estudantes ao indicarem enfrentamentos de contextos emergentes no ensino 
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superior e no ensino básico, ou seja, apresentam leituras distintas de seus percursos 

formativos vivenciados. Esse conjunto de circunstâncias coloca em “xeque” seus 

processos formativos, visto que são surpreendidos por um contexto profissional 

muito mais complexo do que permitiram supor em suas trajetórias de formação.  

O terceiro objetivo da pesquisa, identificar as implicações dos processos 

formativos na aprendizagem docente dos formadores e estudantes dos cursos de 

licenciatura da área de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, instiga-nos a retomar 

a terceira dimensão deste estudo que é Arquitetura Formativa, na qual expressa as 

dinâmicas institucionais e pedagógicas que tencionam os processos formativos 

produzidos nos cursos de licenciatura (BOLZAN; POWACZUK, 2015-2017; BOLZAN 

et al., 2016).  

Essa dimensão encaminha-nos para os seguintes elementos categoriais: 

Currículo em Ação; Perfil de Formação; Trabalho Pedagógico; Relação Conteúdo e 

Forma; Fragilidades da Formação Pedagógica do formador; Acompanhamento da 

Dinâmica Pedagógica do curso (solidão pedagógica) e a Tríade Ensino, Pesquisa e 

Extensão.   

Com relação à estrutura curricular dos cursos investigados, as narrativas dos 

professores e dos estudantes evidenciam um currículo direcionado ao do 

bacharelado, ou seja, a identidade do curso vai sendo desenhada pela formação em 

pesquisa e pela ênfase dada ao conteúdo específico da área, de forma bem 

aprofundada. Outro aspecto citado é a ausência de interlocução entre as disciplinas, 

resultando na fragmentação do conhecimento. A docência, que precisaria ser o foco, 

acaba sendo um complemento na formação dos futuros professores.  

Ficam latentes, nas narrativas dos formadores e dos estudantes, múltiplos 

olhares sobre esse mesmo currículo. O confronto de posicionamentos é evidente, 

como é manifestado pelos estudantes e pelos formadores do curso de licenciatura 

em Química. Na percepção dos formadores, o curso por ter uma carga horária maior 

de disciplinas educacionais e possibilitar ao acadêmico realizar o estágio no período 

de um ano, prepara-o de forma exitosa para a docência. Para os estudantes essas 

condições não correspondem às reais necessidades da sua formação, remetendo-

nos a pensar nos desafios da gestão dos processos formativos na instituição. 

Podemos destacar que os formadores se identificam mais com atividades de 

pesquisa, não reconhecendo a importância dos saberes pedagógicos na sua 

transposição didática, tendo em vista o adensamento dos conhecimentos 
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específicos da área. E os estudantes percebem uma lacuna na sua formação acerca 

da sua aproximação com a escola, pois os professores que ministram as disciplinas 

específicas utilizam a mesma abordagem de ensino tanto para os alunos do 

bacharel como para os licenciandos.   

Nessa direção, o curso vai definindo um perfil de formação que consiste em 

ter uma base sólida de conhecimentos específicos, estimulando os estudantes a 

seguirem na área de pesquisa, realizando uma pós-graduação. A formação desse 

perfil parece ter reflexos na organização do trabalho pedagógico dos formadores.  

Os docentes manifestam a organização do seu trabalho pedagógico, visando 

a matriz curricular e a ementa da disciplina como elementos orientadores do seu 

trabalho pedagógico. Para alguns docentes, o planejamento não é sistematizado em 

papel, levando em conta a sua experiência e os planos anteriores e, para outros, 

constitui-se elemento importante para a construção da sua aula.  

Evidenciam, na organização do trabalho pedagógico, práticas que aliam 

problematização e contextualização dos conhecimentos específicos. Contudo, o 

fazem sem o direcionamento para o contexto da escola, evidenciando o 

tensionamento entre o domínio do conhecimento específico e o domínio do 

conhecimento pedagógico, contextualizado para a atuação docente na escola. 

Há um entendimento dos docentes em relação à importância de utilizar 

estratégias que dinamizam a sua aula: a importância do diálogo e da escuta, além 

do incentivo em trabalhar em grupo, realizar seminários, fazer uso das tecnologias. 

Contudo, os estudantes compreendem que as estratégias utilizadas nas disciplinas, 

em sua maioria, são abordadas de forma expositiva, sendo transmitida de maneira 

mecânica e, muitas vezes, reproduzindo exercícios que estão nos livros ou sendo 

sistematizados por slides. Fazem uma crítica com relação à avaliação estar 

assentada na verificação da apreensão ou não dos conteúdos. Destacam também a 

ausência de uma relação de parceria/afetividade entre o aluno e o professor, ficando 

solitários no processo de aprendizagem. 

O modo como os formadores pensam a articulação entre o conteúdo e a 

forma depende da disciplina que estão ministrando. Os que ministram a disciplina de 

cunho específico privilegiam a atividade teórica, pensam a sua aula sem a prática 

pedagógica. Para alguns formadores que ministram disciplinas pedagógicas há um 

entendimento de que estes elementos são indissociáveis.  
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Essa forma de abordar a sua aula pode estar relacionada à falta de formação 

pedagógica específica do formador no ensino superior. Para suprir essa lacuna, 

buscam referências de metodologias de professores que tiveram ao longo da sua 

formação escolar ou inicial, que muitas vezes são tradicionais.  

Há um reconhecimento do formador de que o seu objetivo é ser pesquisador 

e o seu papel como formador de professores fica em segundo plano. Evidenciam 

que, em sua maioria, os formadores não são formados em licenciatura, não olhando 

para si mesmo como educadores que trabalha com o processo formativo de 

professores da educação básica.  

Nessa direção, os achados têm evidenciado despreparo, além da solidão 

pedagógica dos formadores frente à ausência de interlocução entre os 

conhecimentos pedagógicos e os do campo disciplinar, pela inexistência de apoio 

pedagógico institucional e pelos próprios pares. A falta de diálogo entre a 

licenciatura e o bacharelado, o trabalho individualizado do formador e a primazia 

pela pesquisa acarretam dificuldades nas relações interpessoais para realização de 

um trabalho conjunto e colaborativo. Não há uma cultura de colaboração na 

universidade e, quando há, esta disposição, em geral, assenta-se na afinidade dos 

professores, por serem do mesmo departamento, por exemplo.  

Os docentes destacam que a cultura universitária é pautada pelo produtivismo 

e canalizam seus esforços para a pesquisa em detrimento do ensino, colocando-se 

cada vez mais como pesquisadores/formadores.   

No caso dos estudantes, as narrativas expressam um envolvimento maior 

com as atividades de pesquisa, se comparadas ao compromisso com a extensão e o 

ensino. Destacam a pouca motivação e divulgação da instituição em atividades de 

extensão, entretanto os projetos de ensino vão tomando uma visibilidade maior 

pelos estudantes, como por exemplo a participação no PIBID como uma 

possibilidade de se aproximarem desde os primeiros semestres da escola.  

Portanto, as reflexões sobre o conjunto das narrativas apresentadas, neste 

estudo, permitem compreendermos que os estudantes e os professores formadores 

produzem sentido sobre a docência quando reconhecem os processos formativos 

que experimentam, subjetivando suas vivências no contexto da profissão, nas 

relações interpessoais e nas ações formativas, reconhecendo-se em processo 

permanente de aprender a docência.  
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Assim, a pesquisa nos mostrou que as dimensões e os elementos categoriais 

deste estudo se entrelaçam como os fios que conduzem os processos formativos 

pelos quais os estudantes e os formadores vivenciam nos cursos, repercutindo na 

sua aprendizagem de ser professor. Então, o processo de construção da docência 

não é estanque, é um processo interativo/colaborativo, mesmo que, às vezes, a 

prática cotidiana docente seja solitária. 

 

Figura 3 – Espiral representativa da aprendizagem docente 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tecendo os fios e as (in)conclusões 

 

Buscando responder a nossa tese, nesta configuração da pesquisa, 

ressaltamos que o aprender a docência nos cursos de licenciatura da área de 

Ciências biológicas exatas e da terra implica em compreendermos que: 

- para os professores formadores a escolha pela docência e pela área específica de 

formação é influenciada por vivências carregadas de sentimentos e significados da 

trajetória pessoal, acadêmica e profissional desses sujeitos, seja pela convivência 

familiar, seja pela referência de professores da escolarização ou pela possibilidade 

de inserção à docência em nível de magistério; 

- as condições para o ingresso na carreira docente superior implica em uma 

trajetória construída, prioritariamente, sob o conhecimento do campo disciplinar 

específico da área de formação, além de fatores como melhores condições salariais 

e autonomia na produção da pesquisa;  

- as experiências prévias de inserção à docência para os professores formadores se 

constituem em vivências formativas que demarcam os modos de ser e se fazer 

professor; 

- os professores formadores aprendem a docência por meio do seu envolvimento em 

ações auto e interformativas;  

- as ações autoformativas são mobilizadas pelos professores formadores pelas 

exigências e necessidades do seu trabalho pedagógico, se estabelecendo por meio 

da atividade docente e o estudo;  

- as ações interformativas ganham destaque nas narrativas dos professores 

formadores, implicando no reconhecimento do outro como estímulo auxiliar nas 

aprendizagens, valorizando as relações interpessoais e mobilizadas pelo trabalho 

conjunto/compartilhado; 

- as vivências dos professores formadores, produzidas na prática de sala de aula e 

no exercício de atuação cotidiana na universidade, constituintes da professoralidade, 

indicam a importância da formação permanente, tendo em vista a incompletude no 

processo de aprender a docência; 
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- a importância do estudo para os professores formadores é evidenciada pela 

possibilidade de aprofundamento intelectual, buscando atender a pesquisa que 

desenvolve e para preparação do seu trabalho pedagógico; 

- há uma clara necessidade do estudo, entretanto os professores formadores 

sentem-se prejudicados pela falta de tempo, de dedicação, além da excessiva 

demanda do cotidiano universitário; 

- a docência é entendida pelos professores formadores como uma atividade 

complexa, que se desenvolve pela interação ou como algo vocacionado;  

- os professores formadores manifestam um comprometimento maior com a 

produção da pesquisa, conferindo a ele visibilidade e status de pesquisador, 

entretanto demostram consciência de que a produção da pesquisa não se constitui 

apenas por mais uma produção no seu currículo; 

- os professores formadores sentem-se despreparados para utilizar recursos 

pedagógicos, tais como: ensinar diante de tanta disponibilidade do conhecimento em 

diferentes mídias, motivar os alunos, avaliar, pensar em novas formas e estratégias 

de ensinar na universidade, tendo em vista a exigência de cumprir a ementa da 

disciplina, atender turmas muito heterogêneas e problemas de evasão dos 

acadêmicos na licenciatura; 

- o perfil dos ingressantes na universidade, as más condições de trabalho no 

contexto universitário e o excesso de alunos nas salas interferem no desempenho 

da atividade docente; 

- o professor formador reconhece a importância dos saberes pedagógicos na 

articulação com os do campo disciplinar (conteúdos), para organização do seu 

trabalho pedagógico, porém o faz sem o direcionamento para a educação básica; 

- a atividade docente e discente de estudo estabelece-se por meio de ações auto e 

interformativas, implicando nos modos do professor formador e do estudante 

organizarem-se para aprender; 

- para os estudantes, a escolha pela docência e pela área específica de formação é 

influenciada por diferentes motivações e contextos vivenciados na vida escolar e na 

familiar que os levaram a optar pela profissão. Para alguns, a docência não foi a sua 

primeira opção, para outros já era um projeto de vida; 
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- o estudo para os estudantes é compreendido como uma tarefa, isto é, sua ação 

está dirigida para atender os objetivos de uma prova ou para preparação das aulas 

do estágio; 

- para os estudantes, a docência é representada pelo professor como peça chave do 

processo de aprender, pois ele é o organizador do processo pedagógico. Destacam 

a importância dele ter o domínio do conteúdo conceitual e saber articular os 

conteúdos à prática; 

- as experiências vivenciadas no contexto escolar possibilitam aos acadêmicos a 

produção de sentido acerca do que é ser professor, e estes passam a compreender 

o contexto da sua futura atuação, [re]significando as suas concepções de docência; 

- os estudantes percebem, no decorrer dos processos formativos, a necessidade de 

maior interação entre a universidade e a escola desde os primeiros semestres do 

curso; 

- os estudantes reconhecem a necessidade de ter maior afetividade entre o 

professor formador e o estudante, estabelecendo um processo de aprendizagem 

colaborativa; 

- o envolvimento com atividades de ensino, pesquisa e extensão é considerado um 

diferencial no processo formativo dos estudantes, pois permite vivenciar 

experiências para além das disciplinas do curso, direcionando esses estudantes às 

escolhas dentro do próprio curso; 

- para os estudantes, o currículo precisa promover experiências interdisciplinares 

que possibilitem a integração dos conhecimentos das diversas disciplinas; 

- os estudantes denunciam uma perspectiva tradicional de ensino desenvolvida 

pelos professores formadores; 

- o desencontro manifestado entre os professores formadores e os estudantes sobre 

os percursos formativos vivenciados nas licenciaturas evidencia a produção de 

múltiplos sentidos sobre o aprender a docência; 

- os modos organizacionais pensados e ofertados nos cursos de licenciatura 

investigados estão direcionados à formação do bacharelado, demarcando uma 

valorização do conteúdo especifico de forma bem aprofundada e uma formação 

direcionada à pesquisa; 
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- os estudantes e os professores formadores reconhecem que os currículos dos 

cursos precisam ser revisados, para que sejam direcionados à formação para a 

licenciatura/docência; 

- a cultura de colaboração precisa ser assumida pelos cursos de licenciatura. 

A partir dessas considerações, podemos inferir que o aprender a docência 

não é linear, ele depende das concepções de docência que cada sujeito tem e se 

constitui pela experiência na universidade e as experiências do cotidiano da escola. 

Compreendemos que a interação entre escola e universidade é uma premissa tanto 

para o professor formador, como para o estudante.  

Consideramos que este aprender não é biunívoco: um diz e o outro reproduz, 

mas é um processo que vai se constituindo na interação desses sujeitos (professor 

formador e estudantes). Esse processo interativo e mediacional permite que dentro 

de uma perspectiva relacional o professor formador, a partir de suas concepções, 

seja capaz de produzir sentido e significado à sua docência, ao mesmo tempo em 

que mobiliza o sujeito em formação a constituir-se como professor também a partir 

dessas experiências. Então, à medida que o professor formador aprende com o 

estudante os modos organizacionais, a forma de interpretar a docência possibilita-

lhe reorganizar o ponto de vista do seu trabalho pedagógico, para dar sentido e 

significado a essa constituição. Podemos dizer que é uma relação que se estabelece 

ao longo da formação de ambos.  

Consideramos, a partir das compreensões que emergiram e das discussões 

que nos propusemos realizar, que este estudo contribui tanto para o campo da 

docência universitária, em especial, na área de Ciências Biológicas, Exatas e da 

Terra, como para a educação básica, apresentando questões que evidenciam 

contextos emergentes, pelos quais estudantes e formadores são surpreendidos no 

contexto profissional, fragmentando os processos formativos que vivenciam. 

Nesse sentido, acreditamos que as reflexões inerentes aos processos 

formativos dinamizados nestas licenciaturas não se esgotam aqui, merecem a 

atenção e desafiam a repensar novas propostas de currículo, constituindo uma 

arquitetura formativa que impacta a universidade e a escola de modo colaborativo.  
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APÊNDICE A – QUADRO REPRESENTATIVO DOS TRABALHOS 
SELECIONADOS 

 

Nº 

TIPO 
DE 

PROD. 
(DM,TD) 

TITULO DA OBRA AUTOR (A)  
ANO 
DE 

CONCL. 

 
IES/ 

SIGLA 
 

PPG 

01 DM 

Pedagogia universitária: o 
programa ciclus e as 
significações imaginárias na 
formação continuada de 
professores universitários 

Vanessa 
Alves da 
Silveira 

Vasconcellos 

2011 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
/UFSM 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

02 TD 

O ciclo de vida profissional 
dos professores de Biologia da 
Universidade Federal de 
Uberlândia: trajetórias, carreira 
e trabalho 

Talamira 
Taita 

Rodrigues 
Brito 

2011 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia/ 

UFU 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

03 TD 

A pedagogia universitária nas 
propostas inovadoras de 
universidades brasileiras: por 
uma cultura da docência e 
construção da identidade 
docente 

Ligia Paula 
Couto 

2013 

Universidade 
de São 
Paulo / 
USP 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

04 TD 
Movimentos da 
professoralidade: a tessitura 
da docência universitária 

Ana Carla 
Hollweg 

Powaczuk 

2012 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
/ 

UFSM 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

05 DM 

Docência universitária e 
formação pedagógica: um 
olhar para a Universidade 
Estadual de Londrina 

Marcela 
Pedroso de 
Camargo 

2012 

Universidade 
Estadual de 

Londrina/ 
UEL 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

06 DM 

Identidade Profissional do 
Docente de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da UFS: 
desvelando os significados de 
ser professor 

Jobeane 
França de 

Souza 

2012 

Universidade 
Federal de 
Sergipe/ 

UFS 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

07 TD 

Docência universitária em 
Educação Física: ideações 
sobre o acadêmico e 
pedagógico 

Sérgio Inácio 
Nunes 

2014 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

UFU 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

08 TD 

Docência Universitária: a base 
de conhecimentos para o 
ensino e o conhecimento 
pedagógico do conteúdo de 
um professor do ensino 
superior 

Robson 
Macedo 
Novais 

2015 

Universidade 
de São 
Paulo 
USP 

Faculdade de 
Educação 
Instituto de 

Física 
Instituto de 
Química e 
Instituto de 
Biociências 

09 TD 

A experiência na docência: por 
uma formação que faça 
sentido aos professores 
universitários 

Ana Carla 
Ramalho 

Evangelista 
Lima  

2015 

Universidade 
Federal da 

Bahia 
UFBA 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
Faculdade de 

Educação 

10 TD 

Coerência e contradição: o 
conteúdo e a forma no 
exercício da docência de 
didática nos cursos de 
licenciatura  

Maria Janine 
Dalpiaz 
Reschke 

2014 

Universidade 
Vale do Rio 
dos Sinos 
Unissinos 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação 

11 DM 

Formação do Professor 
Universitário em cursos de 
licenciatura: a experiência da 
docência qualifica o ensino? 

Carina Maria 
Bullio 

Fragelli 

2016 

Universidade 
Estadual 

Paulista/Julio 
de Mesquita 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
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ANO 
DE 

CONCL. 

 
IES/ 

SIGLA 
 

PPG 

Filho 
Instituto de 
Biociências 
UNESP- Rio 

Claro 

12 DM 

Docência universitária: um 
estudo sobre a experiência da 
Universidade Federal de 
Uberlândia na formação de 
seus professores.  

Naiara 
Sousa Vilela 

2016 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

UFU 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

13 DM Entre concepções e desafios 
Beatriz 
Pereira 

2016 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 
UFSC 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

Cientifica e 
Tecnologica 

14 TD 
O grupo reflexivo como 
dispositivo de aprendizagem 
docente na educação superior 

Hedioneia 
Maria Foletto 

Pivetta 

2011 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
/UFSM 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

15 DM 

Aprendizagem Docente no 
contexto da alfabetização: 
movimentos formativos de 
professoras a partir da tríade 
ensino, pesquisa e extensão 

Silvana 
Martins de 

Freitas 
Millani 

2012 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
/UFSM 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

16 TD 

Aprendizagem e 
Desenvolvimento Profissional 
de Professores do Ensino 
Superior: práticas 
pedagógicas com o uso de 
tecnologia 

Marilia 
Pizzatto 

Bratti 

2015 
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie 

Programa de 
Pós-graduação 

em Arte e 
História da 
Cultura da 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie do 
Estado de São 

Paulo 

17 DM 

Aprendizagem Docente no 
Ensino Superior: desafios e 
enfrentamentos no trabalho 
pedagógico do professor 
iniciante 

Andressa 
Wiebusch 

2016 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
UFSM 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

18 DM 

Estágio supervisionado: 
planejamento compartilhado 
como organizador da atividade 
pedagógica. 

Maria Marta 
da Silva 

2014 

Universidade 
Federal de 

Goiás/ 
UFG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências e 

Matemática 

19 DM 

Licenciatura em Espanhol: 
repercussões do 
conhecimento especifico nos 
processos formativos 
docentes 

Luana 
Rosalie Stahl 

2013 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
UFSM 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

20 TD 

Tecido Complexo Formativo 
Docente: repercussões dos 
conhecimentos específicos 
das áreas nos processos 
formativos das licenciaturas 

Greice 
Scremin 

2014 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
UFSM 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

21 TD 

Formadores de Professores: 
um estudo sobre os 
documentos do curso de 
pedagogia e a sua relação 
com a educação básica 

Juliete 
Schneider 

2014 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

22 DM  Professores formadores de Edileusa do 2012 Universidade Programa de 
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IES/ 
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PPG 

professores de matemática Socorro 
Valente Belo 

Federal do 
Para/ UFPA 

Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências e 

Matemática 

23 TD 
Formadores de professores no 
ensino superior: olhares para 
trajetórias de ações formativas 

Cirlei 
Evangelista 
Silva Souza 

2011 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia/ 

UFU 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

24 DM 
Professores Formadores de 
Professores: a gestão 
pedagógica da aula  

Marciele 
Taschetto da 

Silva 
2015 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
UFSM 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

25 TD 

Indícios da ação formativa dos 
formadores de professores de 
química na prática de ensino 
de seus licenciandos 

Leila Inês 
Follmann 

Freire 

2015 

Universidade 
de são 
Paulo/ 
USP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ensino de 

Ciências 

26 TD 

Ser formador e ser professor 
sem álibis: o processo 
formativo de professores de 
língua inglesa 

Adriana 
Claudia 
Martins 
Fighera 

2014 

Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
UFSM 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

27 TD 

A vivência de ser cientista 
docente-pesquisador formador 
de professores na 
indissociabilidade do tripé 
universitário: um estudo com 
físicos e químicos 

José Bento 
Suart Júnior 

2016 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
UNESP 

Faculdade 
de Ciências 
– Campus 

Bauru 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
para a Ciência 

28 TD 

Vivências de docentes e de 
seus licenciandos no final de 
formação e passagem para o 
mundo do trabalho: mal/bem-
estar docente/discente, 
autoimagem e autoestima 

Adelar 
Aparecido 
Sampaio 

2014 

Pontificia 
Universidade 
Católica do 
Rio Grande 

do Sul/ 
PUC/RS 

Programa de 
Pós- graduação 
em Educação 

29 DM 

Avaliação da aprendizagem no 
curso de licenciatura em 
ciências biológicas da UEG 
unidade Iporá: uma leitura das 
concepções de docentes e 
discentes 

Flavia 
Damacena 

Sousa 
Oliveira 

2011 

Universidade 
Federal de 

Goiás/ 
UFG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências e 

Matemática 

30 DM 

Percepções de licenciados do 
Curso de Ciências Biológicas 
sobre a docência 
 

Arnor 
Dionísio dos 

Santos 
2015 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Norte 
UFRN 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ensino de 

Ciências 
Naturais e 

Matemática 

31 DM 

Configurações da prática 
como componente curricular 
nos cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas de 
universidades públicas de 
Goiás: sentidos e implicações 

José Firmino 
de Oliveira 

Neto 
2016 

Universidade 
Federal de 

Goiás 
UFG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências e 

Matemática 

32 TD 

Um estudo sobre as 
configurações curriculares e 
potenciais formativos de 
cursos de licenciatura em 
física do estado de Minas 
Gerais 

Jose 
Roberto 
Tagliati 

2013 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
“Julio de 
Mesquita 

Filho”/ 
UNESP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ensino de 

Ciências e 
Matemática 

33 TD 
Conhecimento físico e 
currículo: problematizando a 
licenciatura em física 

Marcília Elis 
Barcellos 

2013 
Universidade 

de São 
Paulo 

Programa de 
Pós-graduação 
Interunidades 
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USP em Ensino de 
Ciências 

34 DM 

Formação inicial de 
professores: o curso de 
licenciatura em física - 
Unesp/FCT - Presidente 
Prudente/SP em questão 

Néryla 
Vayne 

Justino Alves 

2014 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
“Julio de 
Mesquita 

Filho”/ 
UNESP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação-
Faculdade de 

Ciências e 
Tecnologias 

35 TD 

A formação de professores de 
física na perspectiva da teoria 
da atividade: análise de uma 
disciplina de práticas em 
ensino e suas implicações 
para a codocência. 

Glauco dos 
Santos 

Ferreira da 
Silva 

2013 

Universidade 
de são 
Paulo/ 
USP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ensino de 

Ciências 

36 DM 

Evasão e permanência num 
curso de licenciatura em 
Física: o ponto de vista dos 
licenciandos 

Everton 
Ribeiro 

2015 

Universidade 
Federal do 

Paraná 
UFPR 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

37 TD 
O professor de física em 
formação: seus motivos, 
ações e sentidos.  

Beatriz 
Aparecida 

Caprioglio de 
Castro 

2015 

Universidade 
de São 
Paulo 
USP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

(Ensino de 
Ciências e 

Matemática) 

38 TD 

Conhecimentos docentes dos 
alunos da licenciatura em 
geografia da universidade 
Pedagógica-Maputo 

Suzete 
Lourenço 

Buque 

2013 
Universidade 
Federal de 
Goiás/UFG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Geografia 

39 TD 

Organização do currículo e 
construção do conhecimento: 
uma análise da licenciatura 
em Geografia da UFPI 

Francisco 
das Chagas 
Rodrigues 
da Silva 

2015 

Universidade 
de São 
Paulo 
USP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
da Faculdade 
de Educação-

SP 

40 DM 

A formação do professor de 
Geografia na UFSC: 
concepção sobre o processo 
formativo 

Alan 
Fernandes 
dos Santos 

2015 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 
UFSC 

Programa de 
Pós-graduação 
em Geografia 

41 TD 
Formadores de Profissionais 
em Geografia e Identidade(s) 
Docente(s) 

Suzana 
Ribeiro Lima 

Oliveira 

2016 

Universidade 
Federal de 

Goiás 
UFG 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Geografia, 
do Instituto de 

Estudos 
Socioambientais 

42 TD 

A prática como componente 
curricular em projetos 
pedagógicos de cursos de 
licenciatura em matemática 

Flávia Sueli 
Fabiani 

Marcatto 

2012 

Universidade 
Estadual 
Paulista 
“Julio de 
Mesquita 

Filho”/ 
UNESP 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

43 DM 

Professores que somos, 
educadores que queremos 
ser: reflexões sobre o 
processo de formação inicial 
do professor de matemática 
 

Rogério 
Sacramento 

Burkert 

2012 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

FURG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências: 
Química da 

Vida e Saúde 

44 DM 
A atualização do Projeto 
Pedagógico nos Cursos de 
Formação de Professores de 

Ana Paula 
Purcina 

Baumann 

2013 
Universidade 
Federal de 
Goiás/UFG 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Francisco+das+Chagas+Rodrigues+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Francisco+das+Chagas+Rodrigues+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Francisco+das+Chagas+Rodrigues+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Francisco+das+Chagas+Rodrigues+da+Silva
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TITULO DA OBRA AUTOR (A)  
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DE 

CONCL. 

 
IES/ 

SIGLA 
 

PPG 

Matemática nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental: 
licenciatura em pedagogia e 
licenciatura em matemática 

Matemática 

45 TD 

Teoria e Prática no Processo 
de Formação Profissional: o 
caso de um curso de 
licenciatura em matemática 

Maria de 
Fátima 

Costa Leal 

2016 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação 
Matemática 

46 DM 

Formação do professor 
reflexivo /pesquisador em um 
curso de licenciatura em 
química no nordeste brasileiro: 
limites e possibilidades 

João Paulo 
Mendonça 

Lima  

2011 

Universidade 
Federal de 
Sergipe/ 

UFS 

Programa de 
Pós-graduação 
em Ensino de 

Ciências e 
Matemática 

47 TD 

A Formação do Professor de 
Química em Instituições de 
Ensino Superior do Rio 
Grande do Sul: saberes, 
práticas e currículos 

Carlos 
Ventura 
Fonseca 

2014 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul/ 
UFRGS 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 

48 DM 
Um olhar sobre as atividades 
de formação em um curso de 
licenciatura em Química. 

Elízio Mario 
Ferreira 

2015 

Universidade 
Federal de 
Ouro Preto 

UFOP 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Ensino de 

Ciências 

49 TD 
Formação inicial de 
professores de química: 
discursos, saberes e práticas 

Roberta 
Guimarães 

Corrêa 

2015 

Universidade 
Federal de 
São Carlos 
UFSCAR 

Programa de 
Pós-graduação 

em Química 

50 TD 

A formação Continuada do 
Professor-formador: saberes 
da ação docente no diálogo 
entre pares 

Ademar 
Antônio 
Lauxen 

2016 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul 
UFRGS 

 

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação 
em Ciências: 
Química da 

Vida e Saúde 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

 

Prezado Professor (a) 
Sou VANESSA SANDRI, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação na UFSM, orientanda da profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan, e estou 

complementando dados de pesquisa. 

 Para tanto, solicito sua especial atenção para responder este questionário de 

modo que os dados produzidos sejam os mais fiéis possíveis para o bom andamento 

deste trabalho. Espero não tomar muito de seu tempo. 

Desenvolvo investigação ligada a temática: Aprendizagem Docente e os 

Processos Formativos de Professores Formadores, focado nas Licenciaturas 

pertencentes ao Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da UFSM (Química 

Licenciatura, Curso de Física Licenciatura Plena Diurno e Noturno, Ciências 

Biológicas Licenciatura Plena, Geografia Licenciatura e Curso de Matemática 

Licenciatura Plena Diurno e Noturno), tendo o projeto intitulado: “Aprendizagem 

Docente: Possibilidades Formativas de Formadores do Ensino Superior”. 

Os dados levantados possibilitarão subsídios para conhecermos o professor 

formador que atua nestes cursos de licenciatura, a partir do reconhecimento sobre 

as trajetórias pessoais e profissionais de cada um.  

Peço o especial favor para que o retorno deste questionário se dê no prazo de 

uma semana, para que possamos agilizar a continuidade da pesquisa.  

Desde já agradeço a disponibilidade de tempo em partilhar tais informações. 

 

Atenciosamente, 
 
 
________________________________________________________________ 
Profa. Ms. Vanessa Sandri                           Profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan  
                (Orientanda)                                                   (Orientadora ) 
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Bloco I: Dados Pessoais 
1. Nome Completo/Pseudônimo:__________________________________ 

2. Idade: (   ) até 29 anos          (   ) 30 a 40 anos     (   ) 40 a 50 anos   (   )    (   ) 

50 a 60 anos    (   ) 60  anos ou mais 

3. Sexo: (   ) Masculino        (   ) Feminino 

4. Estado Civil:________________________________________________ 

Bloco II: Formação  
1. Instituição em que se formou:__________________________________ 

2. Curso de Graduação realizado: ________________________________ 

3. Ano de Ingresso:                               Ano de Conclusão: 

4. Titulação de maior nível: (   ) Graduado     (    ) Especialista   (   ) Mestre    (   ) 

Doutor       (    ) Pós-Doutor  

5. Possui outra formação complementar?  (   ) Sim     (   ) Não     
Qual?_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

6. O que o direcionou para a docência? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Bloco III: Experiência Profissional 

1. Situação Funcional na Instituição UFSM: (   ) Professor (a) efetivo             (   ) 
Professor (a) Substituto (a)        (   ) Professor Visitante  
 

2. Departamento a que pertence:_________________________________ 
 

3. Regime de trabalho na IES:____________________________________ 
 

4. Qual nível de ensino você atua?  (   ) Graduação      (   ) Pós-Gradução   (   ) 
Graduação e Pós-Graduação 
 

5. A quanto tempo você é docente nesta universidade? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
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6.  Quais componentes curriculares você ministra?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

7. Quais componentes curriculares já ministrou? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

8. Além da docência, que outras atividades você desenvolve na Instituição? 
Especifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Você exerce outras atividades fora da IES? (   ) Sim. Quais?      (   ) Não. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

10. Além de atuar na UFSM, você atua em outra Instituição de Ensino Superior?    
(   ) Sim     (    ) Não  
 

11.   Você já atuou na Educação Básica?  (   ) Sim    (   ) Não. Em qual etapa de 
escolaridade?   Por quanto tempo? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

12. Continua atuando? (   ) Sim     (   ) Não. Em qual etapa de escolaridade? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

13.  Regime de trabalho na Escola em que atua ou atuou: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

14.  Registre aqui aspectos que não foram contemplados neste questionário e 
que em sua opinião são necessários e que certamente serão de grande valia 
para o aprofundamento do tema. 
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APÊNDICE C – LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A DEFINIÇÃO DOS 
SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Buscamos conhecer quem são os formadores que atuam nos cursos de 

licenciatura da Área de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra de uma IES Pública 

(Ciências Biológicas, Física, Geografia, Matemática e Química) apontando aspectos 

de suas formações pessoais, acadêmicas e de seus percursos profissionais.  

O Questionário que se encontra no apêndice B foi entregue no departamento 

de cada curso e deixado no escaninho de cada professor, para reforçar a solicitação 

foi enviado por e-mail, durante os meses de junho e julho de 2015. O questionário 

está dividido em três blocos com questões de múltipla escolha e outras questões 

abertas, totalizando vinte e três (23) questões. No primeiro bloco buscamos 

informações sobre a identificação dos docentes: (sexo, idade e estado civil); no 

segundo bloco a formação acadêmica (instituição em que se formou, curso 

realizado, titulação de maior nível e o que o direcionou para a docência) e por fim, 

no terceiro bloco, buscamos identificar a experiência profissional do formador 

(situação profissional na instituição, níveis  de ensino em que atua e já atuou, tempo  

de docência, atividades profissionais  realizadas na instituição e fora dela, disciplinas 

que ministra ou já ministrou). 

 

APONTAMENTOS INICIAIS 

No curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena atuam dezesseis 

professores formadores, nos quais sete responderam o questionário.  Desse 

conjunto, dois formadores tem faixa etária entre 30 a 40 anos, totalizando 29% e 

cinco formadores tem faixa etária entre 50 a 60 anos com 71% o que podemos 

evidenciar maior predominância de professores com mais idade. O quadro abaixo 

nos mostra essa informação: 

 



262 

 

 

 

Cinco professores são do sexo feminino e dois do sexo masculino. No que 

tange à formação inicial do formador do curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

Plena identificamos que cinco professores são graduados em licenciatura em 

Ciências Biológicas e dois são graduados em Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Biológicas.  Desse conjunto de professores três são doutores e quatro pós-

doutores.  

Em relação ao que direcionou os formadores para a docência identificamos os 

seguintes indicadores: continuidade da carreira acadêmica, influência familiar, 

contribuir na formação de pessoas, desejo de ser professor, necessidade de 

certificação. 

A situação funcional de todos os professores é de cargo efetivo na instituição, 

com dedicação exclusiva de 40h. Três professores pertencem ao departamento de 

Biologia nos quais ministram disciplinas especificas do curso, dois professores 

pertencem ao departamento de Metodologia de Ensino ministrando disciplinas 

pedagógicas e estágio curricular no ensino fundamental e médio e dois pertencem 

ao departamento de Ecologia e Evolução ministrando disciplinas especificas do 

curso. Cinco professores atuam na graduação e na pós-graduação e apenas dois 

professores atuam somente na graduação.  

29% 

71% 

Faixa etária do formador do curso de Ciências 
Biológicas Licenciatura Plena 

30 a 40 anos (2)

50 a 60 anos (5)
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Cinco professores desenvolvem ou desenvolveram atividades institucionais 

que vão além de ministrar disciplinas da graduação. Essas atividades variam entre: 

ocupação de cargos na instituição como coordenação de curso de graduação e pós-

graduação, colegiado de curso e centro, orientação de alunos na graduação, 

mestrado e doutorado, participação em projetos de pesquisa e extensão. Dois 

professores não desenvolveram ou desenvolvem atividades além da docência.  

Dos sete professores, dois concentram-se na faixa de cinco anos de docência 

no ensino superior, quatro professores entre 18 e 23 anos e apenas 1 com 30 anos 

de experiência.  

Quatro formadores possuem experiência no âmbito da educação básica, entre 

6 e 11 anos, destes um atuou somente na etapa de escolaridade do ensino 

fundamental e os demais no ensino fundamental e ensino médio. Três formadores 

não tiveram nenhuma experiência de docência na educação básica.  

No curso de Física Licenciatura Plena (Diurno e Noturno) foram entregues 

vinte e sete questionários, destes apenas quatro responderam.  Desse conjunto, 

dois formadores tem faixa etária entre 30 a 40 anos, totalizando 50% e dois 

formadores tem faixa etária entre 40 a 50 anos com 50%. O gráfico baixo expressa 

essa informação: 

 

 
 
 

50% 50% 

Faixa etária do formador do curso de Física 
Licenciatura Plena (diurno e noturno) 

30 a 40 anos (2)

40 a 50 anos (2)
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Quanto ao sexo dos participantes, três são do sexo masculino e um feminino.  

No que tange a formação inicial dois são graduados em Física Licenciatura e dois 

Física Bacharelado. Desse conjunto de professores três são doutores e um pós-

doutor.  

Em relação ao que direcionou os formadores para a docência identificamos os 

seguintes indicadores para os professores bacharéis: necessidade de certificação 

para se manter no mercado de trabalho e aprovação em concurso, pois não há 

profissão regulamentada para físico. Para os professores formados em licenciatura 

identificamos os seguintes indicadores: continuidade dos estudos no Magistério, 

possibilidade de trabalho mais atrativa, possibilidade de realizar pesquisa e extensão 

em ensino de física.  

A situação funcional de todos os professores é de cargo efetivo na instituição, 

com dedicação exclusiva de 40h. Todos pertencem ao departamento de Física nos 

quais ministram disciplinas especificas do curso. Apenas um ministra além das 

especificas disciplinas pedagógicas. Três professores atuam na graduação e na pós-

graduação e apenas um professor atua somente na graduação.  

Quanto as atividades institucionais que vão além de ministrar disciplinas da 

graduação os professores exercem: orientação de aluno de mestrado e doutorado, 

coordenação de curso de programa de pós-graduação, pesquisa e extensão em 

física, editor de uma revista cientifica de física do CCNE.  

Dos quatro professores, todos concentram-se na faixa de três anos anos de 

docência no ensino superior a 8 anos de experiência. Três formadores possuem 

experiência no âmbito da educação básica, entre 3 e 5 anos, destes um atuou 

somente na etapa de escolaridade do ensino fundamental e médio e na EJA, outro 

atuou no ensino de matemática no ensino fundamental e médio e o outro apenas no 

ensino médio. Um formador não teve nenhuma experiência de docência na 

educação básica.  

No curso de Geografia Licenciatura Plena atuam trinta e três formadores, 

destes, doze responderam o questionário. Desse conjunto, dois formadores tem 

faixa etária entre 30 a 40 anos totalizando 17%, um formador tem faixa etária entre 

40 a 50 anos com 8%, sete formadores tem faixa etária entre 50 a 60 anos com 58% 

e dois formadores com 60 anos ou mais totalizando 17%. Abaixo segue o gráfico 

expressando essas informações:  
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Dos doze professores que atuam no curso de geografia, oito são do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. No que tange a formação inicial quatro são 

graduados em Geografia Licenciatura, dois Geografia Bacharelado, quatro graduado 

em Geologia, um em Ecologia e um em Licenciatura Plena em Estudos Sociais. 

Desse conjunto de professores um é mestre, oito doutores e três pós-doutores.   

Em relação ao que direcionou os formadores para a docência identificamos os 

seguintes indicadores para os professores bacharéis: continuidade da carreira 

acadêmica, experiência com jovens, gosto pela pesquisa e autonomia no trabalho, 

transferência/transmissão de conhecimentos, influência familiar, oportunidade de 

concurso público. Cabe destacar que apenas um professor não respondeu essa 

questão. Para os professores formados em licenciatura identificamos os seguintes 

indicadores: continuidade dos estudos no Magistério, vocação para ser professor, 

prazer em contribuir com a formação de seres humanos.  

A situação funcional de todos os professores é de cargo efetivo na instituição, 

com dedicação exclusiva de 40h. Onze professores pertencem ao departamento de 

Geociências nos quais um ministra disciplinas especificas e pedagógicas e os 

demais disciplinas especificas do curso. Um formador pertence ao departamento de 

Administração Escolar e ministra disciplinas didático-pedagógico.  

Dez professores atuam na graduação e na pós-graduação e apenas dois 

professores atuam somente na graduação.  

17% 

8% 

58% 

17% 

Faixa etária do formador do curso de Geografia  
Licenciatura Plena 

30 a 40 anos (2)

40 a 50 anos (1)

50 a 60 anos (7)

60 anos ou mais (2)
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Quanto as atividades institucionais que vão além de ministrar disciplinas da 

graduação variam entre: atividades de movimento sindical, coordenação de curso de 

graduação e pós-graduação, editor de revista cientifica, membro de colegiado 

departamental, participação em projetos de pesquisa e extensão, coordenação de 

estágios supervisionado na licenciatura, chefe de departamento, participação no 

conselho universitário e no CCNE, membro do NDE da Geografia, presidente do 

sindicato dos professores.  

Em relação ao tempo de docência no ensino superior identificamos que nove 

formadores tem entre 16 e 23 anos de experiência. Um formador atua a onze anos e 

dois atuam a menos de cinco anos.  Podemos destacar que desse conjunto de 

professores apenas quatro tiveram experiência com ensino na educação básica, um 

atuou no ensino médio a três anos, outro atuou a dezoito anos mas não citou a 

etapa de escolaridade, um atuou a um ano no ensino fundamental e o outro 

formador no ensino fundamental e médio a 18 anos.  

No curso de Matemática Licenciatura Plena Diurno e Noturno foram 

entregues trinte e três questionários, nos quais dez foram respondidos. Desse 

conjunto, dois formadores tem faixa etária entre 30 a 40 anos, totalizando 20%, 

cinco formadores tem faixa etária entre 40 a 50 anos totalizando 50%, três 

formadores entre 50 a 60 anos com 30%. 

 

 
 

20% 

50% 

30% 

Faixa etária do formador do curso de Matemática  
Licenciatura Plena (diurno e noturno) 

30 a 40 anos (2)

40 a 50 anos (5)

50 a 60 anos (3)
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Identificamos seis formadores do sexo feminino e quatro do sexo masculino. 

No que tange a formação inicial sete são graduados em Matemática Licenciatura, 

dois Matemática Bacharelado um Licenciatura em letras. Desse conjunto de 

professores, oito são doutores e dois pós-doutores.   

Em relação ao que direcionou os formadores para a docência identificamos os 

seguintes indicadores para os professores bacharéis: vocação para ser professor, 

desejo em transmitir conhecimento, realizar pesquisas. Quanto aos formadores 

licenciados obteve-se os seguintes indicadores: necessidade de certificação para se 

manter no mercado de trabalho, influência despertada na infância, desejo de ser 

professor para alunos da universidade, o gosto pela matéria de ensino o qual atua. 

Um formador respondeu que não teve um motivo em especial, ser professor 

aconteceu por acaso e outro não respondeu essa questão.   

A situação funcional dos dez professores são de cargo efetivo na instituição, 

com dedicação exclusiva de 40h. Nove professores pertencem ao departamento de 

Matemática nos quais ministram disciplinas especificas do curso. Um formador 

pertence ao departamento de Administração Escolar e ministra disciplinas didático-

pedagógico.  Nove professores atuam na graduação e na pós-graduação e apenas 

um professor atua somente na graduação.  

Quanto às atividades institucionais que vão além de ministrar disciplinas da 

graduação variam entre: orientação de alunos na iniciação cientifica, graduação, 

mestrado, revisor de periódicos, atividades de extensão, curso de capacitação para 

professores do ensino básico, atividades de pesquisa, coordenador de olimpíada 

brasileira de matemática, tutoria ead, coordenação de curso, avaliador de cursos e 

de IES no INEP, coordenação de colegiado de curso de graduação.  

Em relação ao tempo de docência no ensino superior identificamos que sete 

formadores atuam entre 17 e 24 anos, dois formadores atuam a menos de cinco 

anos e um atua a 6 anos. Podemos destacar que desse conjunto de professores 

seis tiveram experiência com ensino na educação básica, atuando a menos de cinco 

anos, um atuou a 18 anos e outro a 8 anos.  

No curso de Química Licenciatura Plena foram entregues trinta e três 

questionários, nos quais foram respondidos apenas quatro. Desse conjunto, três 

formadores tem faixa etária entre 30 a 40 anos, totalizando 75%, e apenas 1 

formador com 60 anos ou mais, totalizando assim 25%. No gráfico a seguir 

encontram-se essas informações: 
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Identificamos dois formadores do sexo feminino e dois do sexo masculino. No 

que tange à formação inicial, dois são graduados em Química Licenciatura e dois em 

Química Industrial. Desse conjunto de professores, dois são doutores e dois pós-

doutores.   

Em relação ao que direcionou os formadores à docência, identificamos os 

seguintes indicadores para os professores bacharéis: influência do mestrado e 

doutorado acadêmico, ao realizar disciplinas na área pedagógica e influência do 

magistério. Quanto aos formadores licenciados, obtivemos os seguintes indicadores: 

vocação para ser professor, experiência do exercício docente e possibilidade de 

realizar pesquisas em educação. A situação funcional dos quatro professores cargo 

é de cargo efetivo na instituição, com dedicação exclusiva de 40h. Três professores 

pertencem ao departamento de Química, os quais ministram disciplinas específicas 

do curso, e um é formador pertence ao departamento de Metodologia de Ensino e 

ministra disciplinas pedagógicas e estágio supervisionado.  Três professores atuam 

na graduação e na pós-graduação e um professor somente na graduação.  

Quanto às atividades institucionais, que vão além de ministrar disciplinas da 

graduação, percebemos que elas variam entre: orientação de alunos na iniciação 

científica, graduação e mestrado, membro do colegiado do curso de Química 

Licenciatura, membro da comissão setorial do CCNE, pesquisador na área da 

educação. Em relação ao tempo de docência no ensino superior, identificamos que 

os formadores apresentam tempos de docência bem diferenciados: um formador 

75% 

25% 

Faixa etária do formador do curso de Química  
Licenciatura Plena 

30 a 40 anos (3)

60 anos ou mais (1)
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atua há 31 anos, outro há 19 anos, um há 4 anos e um há apenas 14 meses. 

Podemos destacar que, desse conjunto de professores, três tiveram experiência 

com ensino na educação básica,  atuando no ensino médio. Um deles não atuou.  

Com base no estudo exploratório, a partir dos projetos pedagógicos de cada 

curso de licenciatura, podemos destacar que, do total de trinta e sete formadores, 24 

são graduados em licenciatura e 13 são bacharéis, ou seja, 65 % são licenciados e 

35% bacharéis ou possuem cursos afins que não são licenciatura, como podemos 

observar no quadro abaixo: 

 

CURSO DE 
LICENCIATURA 

GRADUAÇÃO DO 
FORMADOR 

TOTAL 
 

% 

Ciências Biológicas 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas  

5 13% 

Licenciatura e Bacharelado 
em Ciências Biológicas  

2 6% 

Física 
Física Licenciatura Plena 2 5% 

Física Bacharelado 2 5% 

Geografia 

Geografia Licenciatura 4 10% 

Geografia Bacharelado 2 5% 

Geologia 4 10% 

Ecologia 1 3% 

Licenciatura Plena em 
Estudos Sociais 

1 3% 

Matemática 

Licenciatura em Matemática 7 22% 

Matemática Bacharelado 2 5% 

Licenciatura em Letras 1 3% 

Química 
Química Licenciatura 2 5% 

Química Industrial 2 5% 

Total de Formadores  37 100 % 

 

Já do total de trinta e sete formadores, um formador é mestre, totalizando 3%, 

vinte e quatro são doutores, totalizando 65% e doze são pós-doutores, totalizando 

32%, ou seja, nesse conjunto de formadores há uma prevalência de formadores com 

a titulação de doutorado. 

 

CURSO DE 
LICENCIATURA 

TITULAÇÃO DO FORMADOR 
Nº % 

Graduado Especialista Mestre Doutor 
Pós-

Doutor 

Ciências Biológicas -- -- -- 03 04 7 19 

Física -- -- -- 03 01 4 11 
Geografia -- -- 01 08 03 12 32 

Matemática -- -- -- 08 2 10 27 
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CURSO DE 
LICENCIATURA 

TITULAÇÃO DO FORMADOR 
Nº % 

Graduado Especialista Mestre Doutor 
Pós-

Doutor 

Química -- -- -- 2 2 4 11 
TOTAL   01 24 12 37 100 
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QUADRO SINTESE DE INFORMAÇÕES 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS FORMADORES 

Curso Formadores Departamento Disciplinas Ministradas 

Tempo de 
Docência no 

Ensino 
Superior 

Atuação na Educação 
Básica 

Tempo de 
Docência na 

Educação 
Básica 

Ciências 
Biológicas 

FCB 1 Ecologia e Evolução Zoologia, Ecologia 19 anos Não atuou Não 

FCB 2 Biologia 

Engenharia Florestal, 
Ecologia Geral, Educação 
Ambiental, Ecologia 
Humana, Zootecnia, 
Ciência do Ambiente 

19 anos 
Séries Finais do Ensino 

Fundamental 
 

6 anos 

FCB 3 

 
 
 

MEN 

Estágio Supervisionado EF 
e Médio, Didática do 
Ensino de Biologia, Dança 
dos povos: um exercício 
para a paz, Dança Sagrada 
na Educação 

18 anos 
Séries Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 

 
 

10 anos 

FCB 4 MEN 

Didática das Ciências 
Biológicas, Estágio 
Supervisionado para o 
Ensino Fundamental e 
Médio 

5 anos 
Séries Finais do Ensino 
Fundamental e  Ensino 

Médio 

 
11 anos 

FCB 5 Ecologia e Evolução Zoologia 30 anos Não 
 

Não 

FCB 6 Biologia 
Ecologia, Diversidade 
Fauna 

23 anos 
Séries Finais do Ensino 
Fundamental e  Ensino 

Médio e Supletivo 

 
 
 

6 anos 
 

FCB 7 Biologia 

Princípios de Sistemática 
Biológica; 
Bioética; 
Bioquímica das 
Biomoléculas; Bioética 

5,5 anos Não atuou 
 
 

Não 

Física 
FF 1 Física 

Física para o curso da 
Geografia 

08 anos Ensino Médio 2 anos 

FF2 Física Instrumentação C; 05 anos Ensino FundamentalMédio  
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Curso Formadores Departamento Disciplinas Ministradas 

Tempo de 
Docência no 

Ensino 
Superior 

Atuação na Educação 
Básica 

Tempo de 
Docência na 

Educação 
Básica 

Unidades II; Teorias da 
Aprendizagem 
Metodologia de Pesquisa 
Física I e Física II 

e Eja  
05 anos 

FF3 Física 
Físicas Básicas 
Laboratórios e Computação 

04 anos Não atuou Não 

FF4 Física 

Física I, II, III e IV, Física 
Experimental I II e III, Física 
Geral I, Laboratório de 
Física IV 
Física III 

 
 

03 anos 

Matemática nas Séries 
Finais do Ensino 

Fundamental e com alunos 
do Ensino Médio 

 
2 anos 

Geografia 

FG1 Geociências 
Hidroatografia; Práticas de 
Pesquisa, Planejamento 
Ambiental 

20 anos Não atuou Não 

FG2 Geociências 

Fundamentos para o 
Ensino de Biogeografia e 
Ecologia, Gestão 
Ambiental, Geografia e 
Ecoturismo, Educação 
Ambiental e Geografia , 
Instrumentalização para o 
Ensino de Geografia, 
Prática de Pesquisa em 
Geografia, Organização do 
Espaço Geográfico I, II e 
III,Laudos e Pericias 
ambientais, Geomorfologia 
A 

23 anos Ensino Médio 3 anos 

FG3 Geociências 

Desenvolvimento Rural 
Sustentável, Mundo 
Contemporâneo II, 
GeoEnsino II, Educação do 
Campo 

16 anos Não respondeu 18 anos 

FG4 Geociências 

Geografia e Ensino IV 
Processo de Ensino em 
Geografia, Geografia 
URBA, Cidades 
sustentáveis: do real ao 

11 anos Ensino Fundamental 1 ano 
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Curso Formadores Departamento Disciplinas Ministradas 

Tempo de 
Docência no 

Ensino 
Superior 

Atuação na Educação 
Básica 

Tempo de 
Docência na 

Educação 
Básica 

virtual 

FG 5 Geociências 

Geomorfologia, Geografia e 
Solos, Quantificação em 
Geografia, Tópicos em 
Ciência do Solo aplicados a 
Geomorfologia 

17 anos Não atuou Não 

FG6 Geociências 

Climatologia Geográfica I e 
II, Trabalho de Campo 
Integrado I, II e III 
Biogeografia, Teorias no 
Planejamento Espacial em 
Geografia e Climatologia 
Regional Brasileira 

 
3 anos e meio 

Não atuou 
 

Não 

FG7 Geociências 

Geologia Aplicada, 
geologia geral, 
cristalografia, perícia 
ambiental 

19 anos Não atuou Não 

FG8 Geociências 
Mineralogia e Pritrografia, 
Ecologia aplicada, 
Estratigrafia 

20 anos Não atuou 
 

Não 

FG9 Geociências 
Geologia Geral e 
Palentologia Geral, 
Patrimonio Palentológico 

17 anos Não atuou 
 

Não 

FG10 Geociências 
Mineralogia e Petrografia, 
Geologia aplicada a 
engenharia 

3 anos Não atuou Não 

FG11 Geociências 
Geologia, Geoestatisitica, 
Palentologia 

20 anos 
Ensino Fundamental e 

Médio 
 

18 anos 

FG12 ADE 

Políticas Públicas e Gestão 
na Educação Básica, 
Estutura e Funcionamento 
da Educação Básica 

20 anos Não atuou Não 
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Curso Formadores Departamento Disciplinas Ministradas 

Tempo de 
Docência no 

Ensino 
Superior 

Atuação na Educação 
Básica 

Tempo de 
Docência na 

Educação 
Básica 

Matemática 

 
FM 1 

Matemática 
Equações Diferenciais e 
Matemática Financeira 

20 anos 

Ensino Fundamental e 
Médio 

 
 

 
1,5 anos 

 
 

FM2 Matemática 
Introdução a lógica 
Cálculos e álgebras 

17 anos Ensino Fundamental 
 

Menos de 1 ano 

FM3 Matemática 
Algebra Linear e Geometria 
Analitica 

04 anos Não atuou 
 

Não 

FM4 Matemática 

Cálculo Diferencial e 
Integral I, Matemática 
Básica, Educação 
Matemática, Teorias da 
Aprendizagem 

19 anos Não atuou 
 

Não 

FM5 Matemática 
Calculo I, recursos 
Tecnológicos I e numéricos 
conjuntos e funções 

6 anos Ensino Fundamental 
 
 

4 anos 

FM6 Matemática 
Cálculos, Algebra linear, 
equações diferenciais, 
calculo A 

23 anos 
Ensino Fundamental e 

Médio 
8 anos 

FM7 Matemática 
Cálculos, Algebra linear, 
equações diferenciais, 
cálculo númerico 

24 anos Ensino Médio 

 
 

02 anos 
 

FM8 Matemática 
Calculo A, B.Geometria 
Plana, Analise real, álgebra 
linear 

2,5 anos Não atuou Não 

FM9 Matemática 
Algebra B, cálculo 
Númerico, Matemática 
Discreta, Básica, Analise 

 
21 anos 

Não atuou 
 

Não 

FM10 ADE 

Gestão Políticas Públicas e 
Gestão da Educação 
Básica, Estrutura e 
Funcionamento de 1º e 2º 
Graus, Planejamento 
Educacional, Políticas 
Públicas e Organização 
Curricular 
 

 
 

20 anos 

Ensino Fundamental e 
Médio 

18 anos 
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Curso Formadores Departamento Disciplinas Ministradas 

Tempo de 
Docência no 

Ensino 
Superior 

Atuação na Educação 
Básica 

Tempo de 
Docência na 

Educação 
Básica 

Química 

FQ1 MEN 

Metodologia do Ensino de 
Ciências, 
Introdução a Pesquisa em 
Ensino de Ciências e 
Química, Estágio 
Supervisionado em 
Ciências 

19 anos Ensino  Médio 

 
 

05 anos 

FQ2 Química 

Química Analítica 
Qualitativa, Quimica 
Analítica Quantitativa, 
Analise Instrumental, 
Métodos Multivariados de 
Calibração 

31 anos 
Ensino de Matemática no 

Ensino Fundamental e 
Química no Ensino Médio 

 
 

14 anos 

FQ3 Química 
Quimica Geral e 
Experimental, Quimica 
Inorgânica e Experimental 

14 meses Não atuou 
 

Não 

FQ4 Química 

Quimica Analítica, 
Tecnologias Educacionais 
em Rede 
Intrumentação para o 
Ensino de Química 

4 anos Não respondeu 

 
 

1 ano 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
FORMADORES 

 

 
 

Título do estudo: Aprendizagem Docente no Ensino Superior: processos formativos de 

professores e estudantes nas licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas e da terra 

Pesquisador responsável: Profª Drª Doris Pires Vargas Bolzan 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Departamento 

de Metodologia do Ensino (MEN) 

Telefone e endereço postal completo: (55) 9112-1327. Avenida Roraima, 1000, prédio 16, 

sala 3336B, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). 

 

Eu, Doris Pires Vargas Bolzan, responsável pela pesquisa “Aprendizagem Docente 

no Ensino Superior: processos formativos de professores e estudantes nas licenciaturas da 

área de Ciências biológicas, exatas e da terra” o convidamos a participar como voluntário 

deste nosso estudo. Você precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se 

apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que segue e esclareça qualquer 

dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra ficará sob minha responsabilidade. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender os processos formativos e a sua 

implicação na aprendizagem docente de formadores e de estudantes das licenciaturas da 

área de Ciências biológicas, exatas e da terra de uma Instituição de Ensino Superior 

Pública. Acreditamos que ela seja importante porque visa favorecer a compreensão acerca 

dos processos formativos em andamento nos cursos de licenciatura da área de Ciências 

biológicas, exatas e da terra da Universidade Federal de Santa Maria e como esta formação 

possibilita aos estudantes e aos formadores a construção da docência. 
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A partir do seu consentimento em aceitar participar como voluntário neste estudo, 

agendaremos a entrevista individual conforme sua disponibilidade de horário e local para a 

mesma. Após, realizada a entrevista e transcrita para a língua portuguesa na modalidade 

escrita, o conteúdo será devolvido para que você efetue alterações, inclusões ou exclusões 

se considerar pertinente.  

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão 

a qualquer momento, poderá desistir de participar deste estudo caso desejar, sem que isso 

lhe cause qualquer prejuízo ou dano moral. Contudo, cabe destacar que ao refletir sobre a 

trajetória pessoal e profissional e explicitar sobre o próprio processo de aprendizagem 

poderá emergir riscos emocionais ao narrar sobre estes eventos. Caso aconteça alguma 

emoção de angústia ou tristeza ao lembrar sobre um episódio enfrentado na tua vida e se 

esta emoção lhe causar desconforto, poderemos interromper a entrevista e conversar sobre 

outras coisas, tentarei ser agradável mudando de temática. Também poderá acontecer de 

você sentir-se cansado (a), nesta situação, poderemos transferir a entrevista para outra data 

ou até quando estiveres disposto (a) a continuar ou mesmo poderemos interromper 

definitivamente se assim desejar. Também, cabe aqui destacar que esta pesquisa não 

acarretará nenhum tipo de custos ou despesas.  

Todavia, destacamos que a sua participação nesta pesquisa terá como benefício a 

possibilidade de participar de um espaço formativo, a partir da entrevista. A oportunidade de 

narrar, relembrar e retomar aspectos da sua trajetória coloca-o num movimento reflexivo 

sobre o seu ser e fazer docentes, possibilitando-lhe, assim, desenvolver aprendizagens. 

As informações obtidas serão utilizadas única e exclusivamente para esta pesquisa, 

sendo acessadas somente pela pesquisadora responsável e pela autora e estando sob 

responsabilidade das mesmas para responderem por eventual extravio ou vazamento de 

informações confidenciais. O anonimato dos indivíduos envolvidos será preservado, em 

qualquer circunstância, o que envolve todas as atividades ou materiais escritos que se 

originarem desta investigação. 

 Ademais, as informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e 

serão mantidas na sala 3336B, Centro de Educação da UFSM, por um período de cinco 

anos sob os cuidados da pesquisadora responsável. Após este período, os dados serão 

destruídos, através da queima dos arquivos digitais e impressos (entrevistas transcritas).  

Os resultados encontrados neste estudo serão publicados em revistas relacionadas à 

área da Educação, como também, divulgados em eventos afins. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 

pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa. 
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 Em caso de necessidade de algum esclarecimento, em qualquer fase de 

desenvolvimento da pesquisa ou para cessar a participação no estudo aqui proposto, a 

autora e a pesquisadora responsável por esta pesquisa encontram-se disponíveis pelos 

seguintes telefones: (55) 9112 1327 (pesquisadora responsável); (55) 91277527 (autora). 

Você tem garantido a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, 

em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os gastos 

necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. 

Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa. 

 

Eu, ___________________________________________, após a leitura ou a escuta 

da leitura deste documento que será elaborado em duas vias, (sendo que uma ficará com o 

participante e outra via com os pesquisadores), e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente 

informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 

ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, 

dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade, bem 

como de esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto e de espontânea vontade, 

expresso minha concordância em participar deste estudo. 

 

 _____________________________________          _____________________ 

Assinatura do professor-colaborador                                   Nº. de identidade                                          

 

 

Declaramos, abaixo-assinadas, que obtivemos de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação neste 

estudo. 

 
 

___________________________     __________________________________                    
Assinatura da Pesquisadora                                   Assinatura da autora 

 
 
 

Santa Maria, _____ de ______________ de 2016  
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
ESTUDANTES 

 

 
 

Título do estudo: Aprendizagem Docente no Ensino Superior: processos formativos de 

professores e estudantes nas licenciaturas da área de Ciências biológicas, exatas e da terra 

Pesquisador responsável: Profª Drª Doris Pires Vargas Bolzan 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Departamento 

de Metodologia do Ensino (MEN) 

Telefone e endereço postal completo: (55) 9112-1327. Avenida Roraima, 1000, prédio 16, 

sala 3336B, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). 

 

Eu, Doris Pires Vargas Bolzan, responsável pela pesquisa “Aprendizagem Docente 

no Ensino Superior: processos formativos de professores e estudantes nas licenciaturas da 

área de Ciências biológicas, exatas e da terra” o (a) convidamos a participar como voluntário 

(a) deste nosso estudo. Você precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se 

apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que segue e esclareça qualquer 

dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra ficará sob minha responsabilidade. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender os processos formativos e a sua 

implicação na aprendizagem docente de formadores e de estudantes das licenciaturas da 

área de Ciências biológicas, exatas e da terra de uma Instituição de Ensino Superior 

Pública. Acreditamos que ela seja importante porque visa favorecer a compreensão acerca 

dos processos formativos em andamento nos cursos de licenciatura da área de Ciências 

biológicas, exatas e da terra da Universidade Federal de Santa Maria e como esta formação 

possibilita aos estudantes e aos formadores a construção da docência. 
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A partir do seu consentimento em aceitar participar como voluntário (a) neste estudo, 

agendaremos a entrevista individual conforme sua disponibilidade de horário e local para a 

mesma. Após, realizada a entrevista e transcrita para a língua portuguesa na modalidade 

escrita, o conteúdo será devolvido para que você efetue alterações, inclusões ou exclusões 

se considerar pertinente.  

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão 

a qualquer momento, poderá desistir de participar deste estudo caso desejar, sem que isso 

lhe cause qualquer prejuízo ou dano moral. Contudo, cabe destacar que ao refletir sobre a 

trajetória pessoal e profissional e explicitar sobre o próprio processo de aprendizagem 

poderá emergir riscos emocionais ao narrar sobre estes eventos. Caso aconteça alguma 

emoção de angústia ou tristeza ao lembrar sobre um episódio enfrentado na tua vida e se 

esta emoção lhe causar desconforto, poderemos interromper a entrevista e conversar sobre 

outras coisas, tentarei ser agradável mudando de temática. Também poderá acontecer de 

você sentir-se cansado (a), nesta situação, poderemos transferir a entrevista para outra data 

ou até quando estiveres disposto (a) a continuar ou mesmo poderemos interromper 

definitivamente se assim desejar. Também, cabe aqui destacar que esta pesquisa não 

acarretará nenhum tipo de custos ou despesas.  

Todavia, destacamos que a sua participação nesta pesquisa terá como benefício a 

possibilidade de participar de um espaço formativo, a partir da entrevista. A oportunidade de 

narrar, relembrar e retomar aspectos da sua trajetória coloca-o num movimento reflexivo 

sobre o seu ser e fazer docentes, possibilitando-lhe, assim, desenvolver aprendizagens. 

As informações obtidas serão utilizadas única e exclusivamente para esta pesquisa, 

sendo acessadas somente pela pesquisadora responsável e pela autora e estando sob 

responsabilidade das mesmas para responderem por eventual extravio ou vazamento de 

informações confidenciais. O anonimato dos indivíduos envolvidos será preservado, em 

qualquer circunstância, o que envolve todas as atividades ou materiais escritos que se 

originarem desta investigação. 

 Ademais, as informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e 

serão mantidas na sala 3336B, Centro de Educação da UFSM, por um período de cinco 

anos sob os cuidados da pesquisadora responsável. Após este período, os dados serão 

destruídos, através da queima dos arquivos digitais e impressos (entrevistas transcritas).  

Os resultados encontrados neste estudo serão publicados em revistas relacionadas à 

área da Educação, como também, divulgados em eventos afins. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 

pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa. 
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 Em caso de necessidade de algum esclarecimento, em qualquer fase de 

desenvolvimento da pesquisa ou para cessar a participação no estudo aqui proposto, a 

autora e a pesquisadora responsável por esta pesquisa encontram-se disponíveis pelos 

seguintes telefones: (55) 9112 1327 (pesquisadora responsável); (55) 91277527 (autora). 

Você tem garantido a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, apenas, 

em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os gastos 

necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores. 

Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa. 

 

Eu, ___________________________________________, após a leitura ou a escuta 

da leitura deste documento que será elaborado em duas vias, (sendo que uma ficará com o 

participante e outra via com os pesquisadores), e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente 

informado, ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou 

ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, 

dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade, bem 

como de esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto e de espontânea vontade, 

expresso minha concordância em participar deste estudo. 

 

 _____________________________________          _____________________ 

Assinatura do estudante-colaborador                                   Nº. de identidade                                          

 

Declaramos, abaixo-assinadas, que obtivemos de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação neste 

estudo. 

 
 

___________________________     __________________________________                    
Assinatura da Pesquisadora                                   Assinatura da autora 

 
 
 

Santa Maria, _____ de ______________ de 2016 

 



282 

 

APÊNDICE F – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

 
PERFIL DOS PROFESSORES FORMADORES DOS CURSO DA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EXATAS E DA TERRA 

 

Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

CB 
Prof.F 
CB01 

BIO 58 

Licenciatur
a e 
Bacharel 
em 
Ciências 
Biológicas 
UFRGS 

Mestrado e 
Doutorado 

em 
Ecologia 
Unicamp 

 Bioecologia de 
Insetos 

  Interações 
Inseto-Plantas 

 Pesquisa 
Ecologia de 
insetos, 
especificame
nte 
borboletas 

 Extensão 
Exposição 
permanente de 
artrópodos 
peçonhentos 
da região de 
SM 

 

 Ciências 
Biológica
s 

 Química 

 Ecologia 
Geral  

 Biologia da 
conservaçã
o 

 Diversidade 
de insetos 

 

5º e 
6º  

5 
anos 

26 
ano

s 
--- 

CB 
Prof.F 
CB02 

BIO 59 

Licenciatur
a curta em 
Ciências e 
Plena em 
Biologia 
PUCRS 

Mestrado 
em 

Zoologia 
(UFPR) e 
Doutorado 

em 
Ecologia e 
Recursos 
Naturais 
UFSCAR 

 Educação com 
ênfase em 
educação 
ambiental 

 Pesquisa 
- Percepção 
ambiental e a 
moradia 
estudantil 
CEU/UFSM. 
- Percepção 
ambiental 
sobre a escola 
atual e a 
idealizada 
pelos alunos 

 

 Ciências 
Biológica
s 

 Engenha
ria 
Florestal 
e 
Zootecni
a 

 Zoologia I e 
II 

 Estagio 
supervision
ado 

3º e 
8º 

4 
anos 

25 
ano

s 

Atuou 
como 

Professora 
substituta 
– FURG  
(1 ano) 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

da escola 
municipal 
Luduvina da 
Rosa Rossi –
SM 

 Extensão 
Educação 
ambiental no 
Jardim 
Botânico - 
roteiro de 
práticas 
ambientais.  
 

CB 
Prof. F 
CB03 

MEN 52  

Licenciada 
em 
Ciências 
(Curta) – 
UCPEL e 
Licenciada 
em 
Ciências 
Biológicas 
- UFSM 

Mestre em 
Extensão 
Rural 
(UFSM) e 
Doutora em 
Educação 
(Unicamp) 
Estágio 
Pós-
doutoral- 
Univ. de 
Sevilha/ 
Espanha 

 Formação 
Inicial e 
Continuada de 
Professores 

 Estágios 

 Interdisciplinari
dade 

 Ensino de 
Ciências e 
Biologia 

 Projeto de 
Extensão 
dança do 
desenvolvime
nto 
profissional 
na 
universidade 

 Projetos de 
Ensino 
oficinas para 
o EF e o EM 

 Ciências 
Biológica
s 

 Pedagogi
a 

 Estágios  
(EF e EM)  

 Didática I e 
II 

 

5º e 
8º 

10 
anos 

19 
ano

s 

 Coord. 
Lamen 

 Coord. 
NAAES 

 Coord. 
Substitut
a do 
curso de 
Pedagogi
a 
Noturno 

CB 
Prof. F 
CB04 

BIO 37 

Licenciatur
a em 
Ciências 
Biológicas 
Biológicas 
– UFSM 

Mestrado e 
Doutorado 
em 
Botânica 

UFRGS 
Estágio 

Pós-
doutoral na 

 Botânica, com 
ênfase em 
Sistemática 
Filogenética, 
atuando 
principalmente 
em estudos 
taxonômicos, 

Projetos de 
Pesquisa  

 Flora do 
Brasil  

 Levantament
o florístico de 
morros da 
Região 

Ciências 
Biológicas 
e na 
Zootecnia 

 Nomenclatu
ra científica 

 Atitude 
Empreende
dora nas 
Ciências 
Biológicas I 

 DCGs 

3º ou  
Sem. 
que 
oferta
r DCG 

Não 
atuo

u 

10 
ano

s 

Professora 
Substituta 
na 
Unochape
có 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Univ. de 
Paris XI 
França 

 

sistemáticos e 
evolutivos.  
 

Central do 
Rio Grande 
do Sul 

 Estudos 
taxonomicos 
e evolutivos 
de 
monocotiledo
nêas 

 Estudos 
genéticos de 
espécies 
ameaçadas 
em extinção 
no RS 

 
Projeto de 
Extensão 

 Botânica 
digital: 
divulgação 
cientifica 
através da 
digitalização 
do acervo 
herbário 
(SMDB) 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Física 
Prof. 
FF01 

Física  35 

Física 
Licenciatur
a Plena - 
UFSM 

Metrado 
em 

Educação 
(UFSM) 

Doutorado 
pela  

UFSC 

 Currículo 

 Abordagem de 
temas, tanto 
na perspectiva 
de Freire como 
de CTS. 

Projeto de 
Pesquisa e 
Extensão 

 Os três 
momentos 
como 
estruturantes 
do currículo: 
um olhar 
sobre os 
PIBIDs de 
Biologia e 
Química do 
IFFR campus 
São Vicente 

Física 
licenciatur

a 

Unidades de 
Conteúdo de 
Física I e II, 

Instrumentaç
ão para o 
Ensino de 

Física A e D 
e estágios 

neste curso. 

3º, 
5º,7º 

1 
ano 

7 
ano

s 

 
 

 Tutoria – 
EAD 
(6meses) 
UFSC 

 Docente 
na 
Universid
ade 
Federal 
de 
Itajubá  
(2 anos) 

 

Física 
Prof. F 

F02 
Física 49 

Licenciatur
a Plena em 
Física pela 
USP 

Mestrado 
em Ensino 
de Ciências 
(Modalidad
e Física e 
Química)   
USP 
Doutorado 
em 
Educação 
Cientifica e 
Tecnológic
a (UFSC) 

Formação de 
Professores em 
Ciências  

 
 
 
 
Projeto de 
Pesquisa 
PIBID- 
subprojeto 
ensino de 
física 

Física 
licenciatur

a 

 Instrumenta
-ção B 

(Diurno) 

  Unidade 
de 

conteúdo I 
 (Noturno) 

 Estágios 
(Diurno e 
Noturno) 

5º, 6º, 
7º, 8º 

 

6 

anos 

20 

ano

s 

Coord. de 
área do 
Subprojeto 
PIBID 
ensino de 
física; 
 
Membro 
do 
Colegiado 
do curso 
de física 

Física 
Prof. F 

F03 
Física 44 

Física 
Licenciatur

a Plena 
UFSM 

Mestrado 
em Física 
UFRGS 

Doutorado 
em Física 

UFSM 
Pós-

Pesquisa em 
magnetismo e 
materiais. 
 
 
 

Projeto de 
Pesquisa 

 DOCFIX 
Efeito Hall em 
nanoestrutura
s magnéticas 
 

Física 
licenciatur

a 

 Teoria 
Eletromagn
ética 

 Laboratório 
de física I e 
IV 

 Estágio 

1º,3º, 
4º, 6º, 
8º 

1 
ano 
e 8 
mes
es 

9 
ano

s 

 
Coordena
dor do 
curso de 
licenciatur
a em 
física; 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

doutorado 
Irlanda 

Projeto de 
Extensão 

 Ciência e 
Natura na 
física 

 Editor da 
revista do 
CCNE 

Física 
Prof. F 

F04 
Física 50 

Física 
Licenciatur

a Plena 
UFSM 

Mestrado e 
doutorado 
em Física 

USP 

Pesquisa sobre 
sistema nano, 
dimensões 
nanoscópica do 
nano tubos, 
nano fios e as 
partes de 
grafenas, 
sistemas 2D 
 

Projeto de 
Pesquisa 

 Estudo de 
Primeiros 
princípios de 
nanotubos e 
nanofios 

 Desenvolvim
ento de 
Nanomateriai
s avançados: 
uma 
abordagem 
experimental 
e 
computaciona
l 

Física 
licenciatur

a 
 

Engenhari
a da 

Computaç
ão 

 Mecânica 
Quântica  

 Disciplinas 
básicas de 
física 
 

 Física I 

 Física da 
Matéria 
condensad
a 

 

Curso 
de 

física 
 

1º,2º,
3º4 e 

5 º 

Não 

atuo

u 

20 
ano
s 

--- 

Geo 
Prof. F 

G01 
Geoci
ências 

45 
Geografia 

licenciatura 
UFSM 

Mestrado 
em 
Geografia 
(utilização 
e 
conservaçã
o de 
recursos 
naturais  
UFSC 
Doutorado 
em 
Geografia 

Ecologia da 
paisagem; 
 
Geoconservaçã
o 
 
 Planejamento 
ambiental; 
 
Geoturismo e  
Educação 
Ambiental.  

 
Projeto de 
Pesquisa  

 Projeto 
palomas: 
interpretação 
ambiental do 
geopatrimôni
o do pampa 
brasil-
uruguai; 

 Construção 
de uma 

Geografia 
Licenciatur

a 

 Fundament
os para o 
ensino de 
Biogeografi
a e 
ecologia; 

  Gestão 
ambiental, 

 Geografia e 
ecoturismo 

 DCGs na 
área de 
ecoturismo 

4º, 5º 
1º ao 

8º 
 

1,5 

ano 

23 
An
os 

Membro 
do NDE 
curso de 
geografia; 
 
Presidente 
do 
Sindicato 
dos 
professore
s ANDES-
SEDUFSM
; 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

(Planejame
nto 
Ambiental) 
UFRJ 
Pós-
doutorado 
em 
Geoconser
vação  
Universidad
e do 
Minho/Port
ugal 

 

Educação 
Ambiental 
crítica nos 
espaços-
tempos 
escolares. 

 
Projeto de 
Extensão 

 Saúde da 
Água 

e educação 
ambiental. 

 

 
Represent
ante da 
UFSM 
junto ao 
PROMFE
A 

Geo 
Prof.F 
G02 

Geoci
ências 

50  

Geografia 
licenciatura 

plena  
UFSM 

Doutorado 
em 

Geografia 
Revalidaçã
o de título 
no exterior  

UFSC 
Doutorado 

em 
Geografia e 
Ciências do 

território  
Universidad 

de 
Córdoba/ 
Espanha 

 Educação do 
campo 

 Agricultura 
familiar,  

 Assentamento
s de reforma 
agrária; 

 Desenvolvime
nto sustentável 

Projeto de 
Pesquisa  

 A cadeia 
produtiva do 
arroz 
orgânico nos 
assentament
os do 
município de 
São Gabriel-
RS 

 

 Associação 
dos 
guardiões 
das sementes 
crioulas de 
Ibarama, RS: 
uma 
caracterizaçã
o histórica e 

Geografia 
licenciatur

a 

 Escola do 
campo: 
territorialida
de e 
espaço; 

 Mundo 
Contempor
âneo II; 

 Geografia e 
Ensino II e 
III; 

 Povoament
o e 
População 
do Brasil; 

 Espaço e 
Sociedade 
do Rio 
Grande do 
Sul; 

 Práticas em 

3º, 4º,  
5º, 6º 

 
18 

anos 

 
30 

ano
s 

 
 

Chefe do 
Departam
ento de 

Geografia 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

produtiva 
 
Projeto de 
Extensão 

 Resgate do 
conhecimento 
tradicional e 
uso 
sustentável 
da 
agrobiodiversi
dade crioula 
nos 
municípios do 
Território 
Centro-Serra 
do estado do 
Rio Grande 
do Sul.  

Pesquisa 
em 
geografia; 

 Física 
Oceanograf
ia 

Geo 
Prof.F 
G03 

Geoci
ências 

51 

Licenciada 
em 
Geografia 
Faculdade 
de 
Ciências e 
Letras 
Imaculada 
Conceição 

Mestrado 
em 

Engenharia 
Civil  

UFSC 
Doutorado 

em 
Engenharia 

da 
Produção  

UFSC 

Área do meio 
ambiente: 
Gestão 
ambiental, Hidro 
geografia e 
Áreas 
protegidas 

Projeto de 
Pesquisa 

 Análise 
Integrada em 
Bacias 
Hidrográficas: 
estudos 
comparativos 
com distintos 
Usos e 
Ocupação do 
Solo 

 Zoneamento 
e Plano de 
Manejo: 
Parque do 

Geografia 
licenciatur

a 
 

Engenhari
a Florestal 

 Hidro 
geografia; 

  Práticas de 
pesquisa 
com as 
disciplinas 
que são 
DCGs, 
vinculadas 
a área de 
gestão, 
unidade e 
conservaçã
o 

3º, 5º 
e 7º 
 

Não 
atuo

u 

20 
ano

s 

Represent
ante da 
UFSM no 
projeto 
vinculado 
a 
fundação 
MOÃ 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Morro e 
Parque do 
Pallottino em 
Santa 
Maria/RS 

 Mapeamento 
e Diagnóstico 
de Áreas 
Protegidas na 
Região 
Central do 
RS 
 

Projeto de 
Extensão 

 Projeto Bairro 
Vivo: 
Caracterizaçã
o, análise e 
qualificação 
ambiental em 
áreas 
urbanas 

 O Contexto 
da Gestão e 
dos Recursos 
Hídricos no 
Estado do 
Rio Grande 
do Sul 

 

Geo 
Prof.F 
G04 

Geoci
ências 

51 

Licenciatur
a em 

Geografia 
UFSM 

Mestrado e 
Doutorado 

em 
Geografia 

Ensino de 
Geografia e 
pesquisa na 
área social. 

Projeto de 
Pesquisa 

 Prolicen 
Ensino de 

Geografia 
licenciatur

a e 
bacharela

 Geografia 
urbana 

 Geografia e  
Ensino IV 

3º, 5º, 
6º, 7º, 
8º 

1 

ano 

12 
ano

s 

Vice- 
coordenad
ora de 
gestão do 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Humana 
USP 

geografia 
 

 Projeto de 
Extensão 

Catadores de 
lixo da cidade 

do  Processos 
de ensino  

 Estágios 
(fund. e 
médio) 

curso de 
geografia  
 
Coordena
dora dos 
estágios 

Mate 
Prof.F 
M01 

Mate 52 

Matemátic
a 
licenciatura 
plena- 
UFSM 

Mestrado 
em 

Matemática 
Aplicada 

(UFRGS) e 
Doutorado 

em 
Engenharia 
Mecânica 
(UFRGS) 

Sistemas 
Mecânicos, 
Sistemas 
Vibratórios, 
Sistemas 
Giroscópios, 
que está mais 
relacionado com 
a área de 
engenharia. 
 
 
 

Projeto de 
Pesquisa 

 Uma 
Abordagem 
Direta para 
Sistemas 
Evolutivos 
através da 
Base 
Dinâmica 

 Tópicos de 
Análise Real 

 Equações 
Diferenciais e 
Séries de 
Fourier 

 Métodos 
Diretos e 
Iterativos na 
Resolução de 
Sistemas de 
Equações 
Lineares 

 
Projeto de 
Extensão 

 ENAPET 
2014, 
Inovação e 

 Licenciat
ura 
Matemáti
ca 

  Física 
licenciatu
ra 

 Metereol
ogia 

 Engenha
ria 

 Geometria 

 Cálculo I, II 
e III 

 Álgebra 
linear 

 Métodos 
numéricos  

 Equações 
diferenciais 

 Equações 
diferenciais 
B 

2º, 3º, 
4º e 
5º 

8 

anos 

28 
ano

s 

 
 
Tutor Pet 
(Ensino, 
Pesquisa 
e 
Extensão 
(10 anos) 
 
Consultor 
AD-HOC 
da Revista 
TEMA da 
SBMAC. 
 
Coordena
dor  
Substituto 
do 
departame
nto de 
Matemátic
a 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Formação: O 
Desafio 
Dessa 
Construção. 

 Oficinas 
sobre a 
matemática 
do cotidiano 
para grupos 
da terceira 
idade.  
 

Mate 
Prof.F 
M02 

Mate 50 

Licenciatur
a em 
Matemátic
a (UFSC) 
Bacharelad
o em 
Matemátic
a (UFSC) 

Mestrado 
em 

Matemática 
e 

Computaçã
o Cientifica 
(UFSC) e 
Doutorado 

em 
Matemática

: Álgebra 
(UFRGS) 

 Álgebra 
abstrata 

  Relações 
parciais 

 
Projeto de 
Pesquisa 

 Da Não 
Repetição de 
Tricordes em 
Séries 
Dodecafônica
s: Construção 
e Aplicação 
em 
Dinâmicas 
Composicion
ais 

 Álgebras de 
Hopf e 
grupos 
quânticos 

 

Matemátic
a 

licenciatur
a (Diurno 

e Noturno) 

 Lógica, 
Aritmética  

 Álgebra I e 
II A 

 Introdução 
à lógica 

 Matemática 
Financeira 

1º,3º, 
4º, 5º, 

6º 

6 
mes
es 

26 
ano

s 

Docente 
no 
Mestrado 
Profission
al 
 
 
 

Mate 
Prof.F 
M03 

Mate 55 

Licenciatur
a em 

Matemátic
a (UFSM) 

Mestrado 
em Física  

UFSM 
Doutorado 

Área do Ensino 
de Ciências e 
Matemática 

 Interdisciplinari

Projeto de 
Pesquisa 
 

 Unidade de 

Matemátic
a 

licenciatur
a (Diurno 

 Matemática 
elementar 

 Educação 
Matemática 

1º,5º 
Não 
atuo

u 

20 
ano

s 

Docência 
no 

Mestrado 
em 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

em Ensino 
de Física 
UFRGS 

dade; 

 Formação de 
professores 

ensino 
potencialment
e significativa 
subsidiada 
por 
modelagem 
matemática 
no ensino de 
geometria 
espacial para 
o ensino 
médio 

 Estudos 
interdisciplina
res entre a 
matemática e 
a física à luz 
da teoria dos 
campos 
conceituais e 
da teoria da 
aprendizage
m 
significativa 

 Análise crítica 
do conteúdo 
de Geometria 
Espacial em 
Livros 
Didáticos 
auxiliada pelo 
uso de 
Mapas 
Conceituais: 
uma atividade 

e Noturno) 
 

Matemátic
a 

bacharela
do 

II Educação 
Matemátic
a e Ensino 
de Física 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

no âmbito da 
formação de 
professores 

 
Projeto de 
Extensão 

 Pré-Cálculo 
na transição: 
Ensino 
Médio/Ensino 
Superior 

Mate 
Prof.F 
M04 

Mate 49 

Licenciatur
a em 

Matemátic
a UFSM 

Mestrado 
em 

Matemática 
UFRGS 

Mestrado 
em 

Sensoriam
ento 

Remoto 
UFRGS 

Doutorado 
em 

Matemática 
Aplicada -
UFRGS 

Educação 
Matemática 

Projeto de 
Pesquisa  

 A trajetória do 
Curso de 
Licenciatura 
em 
matemática 
da UFSM nos 
últimos 20 
anos e a 
atuação 
profissional 
de seus 
egressos 

Matemátic
a 
licenciatur
a e 
bacharela
do 

 Trigonomet
ria e 
Números 
Complexos 

 Matemática 
Elementar 

 Álgebra 
linear 

 Métodos 
Matemático
s 

 TCC I 
 

1º, 3º  
6º 7º 

2 
anos  

24 
ano

s  

Coordena
dora do 
curso de 
graduação 
em 
Matemátic
a 
Licenciatur
a e 
Bacharela
do 

Qui 
Prof. F 

Q01 
MEN 49 

Química 
licenciatura 

UFSC 

Mestrado 
em 
Educação 
UFSC 
Doutorado 
em 
Ciências 
Sociais 
Política 

Oficinas  
educação livre, 
questão das 
drogas, 
sexualidade e 
formação de 
educadores. 
(Ações de 
ensino, 

Projeto de 
Pesquisa 

 Educação e 
Invenção: 
Pesquisa de 
Estratégias 
Educacionais 
na Formação 
de 

 
Química 

Licenciatur
a 
 

Curso de 
Pedagogia 

 Metodologi
a do Ensino 
de Ciências 

 Prática de 
Ensino de 
Ciências I e 
II (Estágios) 

 Introdução 
a Pesquisa 

4º 
5º, 6º, 
7º, 8º 

5 

anos 

22 
ano

s 

 
Docência 

como 
substituto 
na UFSC 
(2 anos) 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

pela 
PUC/SP 
Pós-
doutorado 
em 
Educação  
PUC/RS 

pesquisa e 
extensão) 

Educadores 
 

 Átomos, 
Moléculas e 
suas 
interações: a 
criação de 
estratégias 
na educação 
de surdos 

 

no Ensino 
de Ciências 
e Química 

Qui 
Prof.F 
Q02 

MEN 55 
Química 
licenciatura 
- UFSM 

Mestrado 
em 
Educação 
UFSC 

Educação com 
ênfase em 
currículo 
atuando em 
temas: 
Trabalho, 
Ontologia, Ser 
Social, Ciência, 
Educação e 
Epistemologia 

 
 
 
 
 

--- 
Química 

licenciatur
a 

 Didática I e 
II da 
Química 

 Introdução 
à pesquisa 
e ao ensino 
de Ciências 
e Química 

 Estágios I e 
II e o III e o 
IV 

 Introdução 
ao 
laboratório 

4º, 5º, 
6º, 7º, 
8º  

5ano
s  

26 
ano

s 

Docência 
em 

cursinho 
pré-

vestibular 

Qui 
Prof.F 
Q03 

QUI 44 

Química 
Industrial e 
Química 
Licenciatur
a –UFSM 
 

Mestrado 
em 
Química 
(Química 
Analítica) 
UFSM 
Doutorado 
em 
Ciências 
Naturais 

Pesquisa em 
asfalto, 
pesquisas em 
extratos de 
plantas e 
pesquisa em 
elementos 
tarraxares. 
 

Projeto de 
Pesquisa  

 Estudo de 
parâmetros 
termodinâmic
os usando 
hplc para 
compostos de 
interesse 
químico-

Química 
licenciatur
a 
 
Química 
Industrial 

Química 
Analitica 

1º, 2º, 
3º e 
6º 

1 

ano  

10 

ano

s 

 
 
 
 --- 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Universidad
e Hannover 
– 
Alemanha 
Estágio de 
Pós-
doutorado 
no Instituto 
Nacional de 
Pesquisas 
Espaciais  
(INPE)- 
Alemanha 

farmacêutico 

 Estudo da 
Flora da 
região central 
do RS 

 Estudos de 
fotoelasticida
de 
envolvendo 
implantes 
dentários e 
resinas 
poliméricas 

 Desenvolvim
ento de 
produtos 
antioxidantes 
para 
aplicação em 
biomateriais a 
base de 
titânio 

 Flúor total ou 
flúor livre: 
uma proposta 
de estudo 
para os 
cremes 
dentais 
comercializad
os no brasil 

Projeto de 
Extensão 

 Divulgação 
Científica e 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

Gestão 
Informacional 
das Revistas 
do CCNE: 
Ciência e 
Natura, 
REGET e 
REMOA. 

 Gestão 
informacional 
e divulgação 
científica da 
revista 
ciência e 
natura 

Qui 
Prof.F 
Q04 

QUI 61 

Licenciatur
a Curta em 
Ciências/Q
uímica e 
graduação 
em 
Química – 
PUC/POA 

Mestrado 
em 
Engenharia 
de Minas, 
Metalúrgica 
e de 
materiais- 
com ênfase 
em 
Eletroquimi
ca UFRGS 
e  
Doutorado 
em 
Química 
Analítica - 
Technische 
Universität 
Clausthal  
 

Área de 
pesquisa - 
Eletroquímica, 
eletroanalítica e   
Quimiometria. 
 

Projeto de 
Pesquisa 

 Estudos de 
caracterizaçã
o química do 
asfalto 

 Compostos 
de enxofre e 
polifenóis. 
Quantificação 
e estudo das 
propriedades 
oxidantes e 
antioxidantes 

 Desenvolvim
ento de 
metodologia 
para 
determinação 
voltamétrica 

 
 
 
Química 
licenciatur
a 
 
Química 
Industrial  

Química 
analítica 
qualitativa, e 
Química 
analítica 
quantitativa 
 
Análise 
instrumental 
 
 
 

2º e 
3º 

10 
anos 

30 
ano

s 
--- 
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Curso 
Docent

e 
Dep. Idade 

Formação 
Inicial 

Pós-
graduação 

Temas de 
interesse de 

pesquisa 

Projetos 
Pesquisas 
Projetos 
Extensão 

Curso de 
Graduaçã

o que 
atua 

Disciplinas  
Sem. 
 que 
atua 

Tempo de Docência 

Edu
c 

Bási
ca 

Ed
u. 
Su
p. 

Outras 
experiênc

ias 
Docentes 

simultânea de 
contaminante
s metálicos 
em 
concentrados 
polieletrolítico
s de 
hemodiálise 
utilizando 
eletrodos 
sólidos. 
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APÊNDICE G – CARACTERISTICAS DO PERFIL DOS ESTUDANTES 

 

Curso 
Estudante 

(Sigla)/  
Semestre 

Idade Opção pela docência 

Envolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão Outras 

experiências 
OBS 

Ensino Pesquisa Extensão 

Ciências 
Biológicas 

Est.CB01 
3º Semestre 

18 
Influência de uma professora 
do EM que ministrava a 
disciplina de Biologia. 

 
--- 

 
--- 

Participou 
Foi bolsista no 

Jardim Botânico - 
UFSM 

Atualmente não se 
envolve com 
nenhuma dessas 
atividades, mas no 
decorrer do curso 
pretende ingressar 
na pesquisa na área 
especifica  

Ciências 
Biológicas 

Est.CB02  
5º Semestre 

21 

Não foi a sua primeira 
opção, mas teve Influência 
de um professor do EF e EM 
que ministrava a disciplina 
de Biologia. 

Participa Participa Participa 
 

--- 

Participa no LAB que 
envolve ensino, 

pesquisa e extensão.  

Ciências 
Biológicas 

Est.CB03 
7º Semestre 

22 

Não foi a sua primeira 
opção, mas a escolha da 
área de formação surgiu 
pela influência de uma 
professora do EM. 

--- Participa --- --- 

 
Participa no 

laboratório de 
Bioquímica 

Ciências 
Biológicas 

Est.CB04 
8º Semestre 

24 

Não foi a sua primeira 
opção, ela foi surgindo por 
uma contingência no próprio 
curso. 

--- Participa --- 
 

Atuou como 
estagiário 

Atividades de 
Pesquisa com Aves 
e Mamíferos e 
atualmente com 
parasitologia 

Física  
Est.F01 

3º Semestre 
20 

Vivência como estudante do 
EM, gostava da matéria de 
Física. 

--- --- --- --- 

Nunca se envolveu 
mas tem interesse 
em participar do 
PIBID 

Física 
Est.F02  

5º Semestre 
19 

Sempre quis ser docente e 
teve influência dos 
professores do EM da área 
de exatas 

Participa  
 

--- --- 

Escreve trabalhos e 
participa de eventos 
acadêmico 
científicos na área 
do ensino 

Participa do PIBID 
desde o 1º semestre 
do curso no  
Subprojeto de ensino 
de Física. 
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Curso 
Estudante 

(Sigla)/  
Semestre 

Idade Opção pela docência 

Envolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão Outras 

experiências 
OBS 

Ensino Pesquisa Extensão 

Física 
Est.F03 

7º Semestre 
23 

Teve influência da família 
(mãe era professora) 
Gostava da disciplina de 
física no EM. 

Participa 
Participou 
(2anos) 

--- 

Escreve trabalhos e 
participa de eventos 
acadêmico 
científicos na área 
do ensino 

Inicialmente se 
envolveu com projeto 
de pesquisa e achou 
necessidade 
participar do PIBID 
como possibilidade 
de inserção à 
docência. 

Física 
Est.F04 

8º Semestre 
21 

Influência das professoras 
do EM da disciplina de 
Física e Matemática e 
também gostava das 
matérias 

Participou 
PIBID 

Subprojeto 
de Ensino de 

Física 
(2anos e 

meio) 

Participa --- --- 

Se envolveu com 
pesquisa sobre 
gestão escolar, 
conhecer o 
funcionamento da 
escola.  

Física 
Est.FN05 

8º Semestre 
21 

Influência de professores de 
física que davam aulas 
tradicionais e sentiu-se 
motivado a buscar a carreira 
para atuar de forma 
diferente do que viveu como 
aluno.  

--- --- 
Participa 
(PRAE) 

--- 

Se envolve com 
monitoria/grupo de 
apoio com o objetivo 
de ensinar a resolver 
problemas 

Física 
Est.FN06 

10º Semestre 
23 

Tinha afinidade com a 
disciplina de Matemática no 
EM e ensinava os colegas 

--- Participa --- 
Realizou 
intercâmbio na 
Alemanha (1 ano) 

Estudo na área da 
geofísica espacial. 

Geografia 
Est.G01 

3º Semestre 
20 

Tinha afinidade com a 
disciplina de Geografia no 
EM 

--- --- Participa 
 

--- 

Estudo sobre a 
dinâmica do bairro e 
de uma escola 
estadual de SM 

Geografia 
Est.G02 

5º Semestre 
28 

Tinha afinidade com a 
disciplina de Geografia no 
EM 

--- Participa --- 

Na disciplina 
Geografia e ensino 
IV: possibilitou 
conhecer a 
realidade do 
contexto escolar 
identificando 
problemas sociais 

Desenvolve pesquisa 
sobre geografia da 
saúde estudando os 
aspectos da 
mobilidade para o 
USMI, largura das 
estradas, fluxo, 
mapeamento de 
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Curso 
Estudante 

(Sigla)/  
Semestre 

Idade Opção pela docência 

Envolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão Outras 

experiências 
OBS 

Ensino Pesquisa Extensão 

os quais influenciou 
na sua concepção 
de docência.  

ambulâncias e de 
quais cidades. 

Geografia  
Est.G03 

7º Semestre 
33 

A docência não foi a sua 
primeira opção e ela foi 
surgindo por contingência de 
outros dois cursos não 
finalizados geofísica e 
engenharia florestal, por se 
aproximar dessas áreas 

Participou do 
PIBID  

Geografia 
Participa --- --- 

Projeto Bolsa 
Prolicen Geografia 
cultural com foco no 
ensino da língua 
alemã em escolas 
municipais do seu 
município de origem 
Cerro Largo.  

Geografia  
Est.G04 

8º Semestre 
21 

A docência não foi a sua 
primeira opção, mas teve 
influências de professores 
da educação infantil e a 
professora do EM que 
ministrava a disciplina da 
Geografia.  

--- Participa --- 

Antes de ingressar 
na graduação: 

 Experiência com a 
docência dando 
aula de dança 
tradicional gaúcha 
em uma creche. 

 Assumiu um grupo 
de dança no CTG 
com crianças 
como professor (3 
anos) 

 Ministrou junto 
com a professora 
de Educação 
Física uma oficina 
de danças de 
tradição gaúcha 
na sua escola no 
EM.  

 

 Durante a 
graduação: 
Trabalha em um 
cursinho 
preparatório 

Projeto com Bolsa 
Prolicen 
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Curso 
Estudante 

(Sigla)/  
Semestre 

Idade Opção pela docência 

Envolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão Outras 

experiências 
OBS 

Ensino Pesquisa Extensão 

 

Matemática 
Est.M01 

3º Semestre 
18 

Afinidade com a disciplina 
de matemática no EM 

--- --- --- --- 

Tem intenção em se 
envolver em um 
projeto de pesquisa 
em Educação. 

Matemática 
Est.M02 

5º Semestre 
19 

Sempre quis ser professora 
e tinha muita afinidade com 
a matemática 

Participou Participou Participou 

Atualmente 
trabalha no PIC 
ministra aulas 
virtuais para os 
alunos 
medalhistas ou 
convenção 
honrosa da 
OBMEP, são 
alunos do sétimo 
e oitavo ano do 
EF. 

Bolsista PET 
(Programa de 
Educação Tutorial 
(1 ano e meio) 

Matemática 
Est.M03 

7º Semestre 
23 

Sempre quis ser professora, 
gostava do ambiente da 
escola e tinha muita 
afinidade com a matemática 

Participou no 
PIBID 

Matemática 
(2anos) 

Participou 
(1 ano) 

Participa --- 

Atualmente está em 
uma projeto de 
Extensão sobre o 
Seminário Integrado 
Politécnico do EM. 

Matemática 
Est.M04 

8º Semestre 
24 

A docência não foi a sua 
primeira opção, mas 
escolheu a matemática pela 
afinidade com a matéria e 
acabou gostando.  

Participou 

Participou 
(PET) 

Participa 
(Prolicen 

Participou --- 

Participou no grupo 
PET (2 anos). 
 
Na bolsa Prolicen 
desenvolve 
demonstrações 
matemáticas vistas 
no ensino médio  
com foco na 
aprendizagem 
significativa para 
realizar minicurso 
para os alunos da 
graduação.  
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Curso 
Estudante 

(Sigla)/  
Semestre 

Idade Opção pela docência 

Envolvimento em atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão Outras 

experiências 
OBS 

Ensino Pesquisa Extensão 

Matemática 
Est.MN05 

8º Semestre 
23 

Tinha muita afinidade com a 
matemática no EM 

Participa no 
PIBID 
Interdisciplin
ar da 
Educação 
Matemática 

Participa  
voluntária

mente 
--- --- 

Trabalha com 
demonstrações 
matemáticas nos 
livros didáticos 

Matemática 
Est.MN06 

10º Semestre 
44 

Inicialmente ingressou em 
Engenharia química e se 
encantou com os cálculos. 
Não pode terminar o curso e 
quando retornou a 
universidade escolheu 
matemática pela afinidade 
com o conhecimento.  

--- Participou ---  

Projeto Prolicen  
Trabalhou com pré-
calculo transição 
ensino médio e 
ensino superior 
(aulas de reforço 
para os calouros) 

Química 
Est.Q01 

3º Semestre 
18 

Influência de um professor 
de química do EM 

--- Participa --- 

Trabalhou como 
monitor em um 
laboratório 
auxiliando os 
alunos em aulas 
prática 

--- 

Química 
Est.Q02 

5º Semestre 
20 

Tinha muita afinidade com 
química no EM e ajudava os 
colegas 

--- Participa Participa 

Educação popular 
da aula para 
jovens de baixa 
renda que vão 
fazer o Enem/ 
Vestibular 

Desenvolve pesquisa 
na Química 
Inorgânica 

Química 
Est.Q03 

7º Semestre 
22 

Tinha muita afinidade com 
química no EM, ajudava os 
colegas e influencia familiar.  

--- Participou --- --- 

Atualmente estava se 
envolvendo só com o 
curso devido os 
estágios 

Química 
Est.Q04 

8º Semestre 
20 

Sempre quis ser professora e 
tinha afinidade com a química 
no EM 

Participa do 
PIBID 

Quimica 
Participou --- --- 

Desenvolvia pesquisa 
sobre compostos 
orgânicos mas não se 
encontrou na área 
dura.  
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 
PROFESSORES/FORMADORES 

 
PROJETO DE TESE: Aprendizagem Docente no Ensino Superior: Processos 
Formativos de Professores e Estudantes nas Licenciaturas da Área de Ciências 
Biológicas, Exatas e da Terra 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL PROFISSIONAL 
Escolher um nome fictício para a sua identificação: ___________________ 

1. Idade: (   ) até 29 anos          (   ) 30 a 40 anos     (   ) 40 a 50 anos   (   ) 50 a 

60 anos    (   ) 60  anos ou mais  

2. Formação Inicial (Curso, ano, instituição): ________________________ 

3. Tempo de Docência no Ensino Superior:__________________________ 

4. Tempo de Docência na Educação Básica:_________________________ 

5. Níveis de atuação:____________________________________________ 

6. Curso de Licenciatura em que atua:______________________________ 

7. Disciplinas em que atua, projetos e temas de interesse em 

pesquisas:__________________________________________________ 

 
A) TRAJETÓRIAS FORMATIVAS 

 
1. Fale sobre sua trajetória pessoal e profissional? 

 
2. Quais foram os processos formativos que você destacaria na sua constituição 

de ser professor? 

 
B) DOCÊNCIA 

1. O que é a docência para você? 
 

2. Para você, quais os desafios e exigências da docência no ensino 
superior? 

 
C) ATIVIDADE DOCENTE DE ESTUDO 

 
1. Para você o que é ensinar? 

 
2. Para você o que é aprender? 

 
3. Comente sobre como você organiza seu trabalho pedagógico. Quais as 

estratégias que comumente você usa? 
 
4. Que experiências de sala de aula você considera que obteve êxito e 

fracasso? 
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5. Você dedica tempo ao estudo sobre a sua matéria de ensino? Que 
tempo? 

 
6. Como você organiza suas atividades de estudo? 

D) IDEIAS SOBRE FORMAÇÃO  
 

1. Para você qual o papel de um formador? 
 

2. No seu ponto de vista, o curso de licenciatura no qual você atua, atende as 
necessidades da formação de futuros professores?  
 

3. Como você pensa a formação de professores? 
 

4. Qual a sua visão sobre a Formação Inicial? 
 

5.  Você está satisfeito com à sua atuação no Ensino Superior? Mencione fatos 
ou circunstâncias em que isso fica evidente? 
 

E) ARQUITETURA FORMATIVA 
 
1. Como está organizada a matriz curricular do curso no qual você leciona? 

 
2. Em que semestre estão as disciplinas que você leciona/ministra? 

 
3. Como você compreende a relação entre conteúdo e forma? 

 
4. Existe algum tipo de trabalho de acompanhamento da dinâmica 

pedagógica no curso, no qual você leciona? Como é feito esse trabalho? 

 
5. São feitas reuniões com os professores com frequência? O que é tratado 

nessas reuniões? 

 
6. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) reúne os professores para tratar de 

discutir diretrizes e/ou legislações relativas à formação de professores? 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: ESTUDANTES 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  
 

 
 
 PROJETO DE TESE: Aprendizagem Docente no Ensino Superior: Processos 
Formativos de Professores e Estudantes nas Licenciaturas da Área de Ciências 
Biológicas, Exatas e da Terra 
 
PESQUISADORA: Vanessa Sandri 
 
ORIENTADORA: Doris Pires Vargas Bolzan  
 
Observação: Neste roteiro, temos para cada tópico guia, perguntas consideradas 
como ponto de partida para o desdobramento das demais que poderão surgir no 
decorrer da entrevista. 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
Escolher um nome fictício para a sua identificação: ___________________ 
 
Qual a sua faixa etária Idade: (   ) 16 anos   (   ) 17 a 20 anos   (   ) 21 a 30 anos  (   ) 
31 anos ou mais     
 
 
A) TRAJETÓRIAS FORMATIVAS 

1. Fale sobre a sua trajetória pessoal até ingressar a Universidade. 

B) DOCÊNCIA  

1. O que é docência para você? 

2. Para você, quais são os desafios da docência? 

3. O que é para você ensinar? 

4. O que é para você aprender? 

 
C) ATIVIDADE DISCENTE DE ESTUDO 

1. Você dedica tempo aos estudos? Que tempo? Como isso é feito? 

2. Quais os conteúdos mais importantes desenvolvidos nos componentes 

curriculares que você já cursou?  
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D) IDEIAS SOBRE FORMAÇÃO 

1.  Para você o que é ser professor?  

2. Como os componentes curriculares do curso estão colaborando na tua prática 

de professor? 

3. Qual o seu envolvimento com a atividade de ensino, pesquisa e extensão?  

E) ARQUITETURA FORMATIVA 
 
1. Você conhece a matriz curricular do seu curso? Como está organizada?  

 
2. Qual o perfil de formação que o seu curso “define” como necessário para o 

egresso? 
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APÊNDICE J – QUADRO DEMONSTRATIVO DA SELEÇÃO DOS EXCERTOS 
NARRATIVOS POR CADA TÓPICO GUIA 

 

PROFESSOR ou ESTUDANTE 

TÓPICO GUIA EXCERTO NARRATIVO 

Trajetória Formativa 

 

Docência  

 

Atividade Docente de 
Estudo 

 

Ideia sobre Formação 

 

Arquitetura Formativa 
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APÊNDICE K – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS EXCERTOS NARRATIVOS 
PRODUÇÃO DAS RECORRÊNCIAS 

 

TÓPICO GUIA - TRAJETÓRIA FORMATIVA 

PROFESSOR EXCERTO NARRATIVO RECORRÊNCIAS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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