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RESUMO 

A princípio, um dos temas mais pesquisados no campo educacional, refere-se à formação de 
professores, sendo a formação inicial um dos principais focos. O presente artigo objetiva 
conhecer o que os formandos de Biologia, pensam sobre o “ser professor” antes do exercício 
docente e analisar se depois dessa experiência, eles evoluíram seus conceitos ao refletir sua 
prática. A pesquisa tem cunho qualitativo utilizando questionários como instrumento de coleta 
dos dados, esses foram categorizados, analisados e discutidos de forma descritivo-explicativa. 
A partir dessa análise concluiu-se que não ocorreu uma evolução conceitual significativa, pois 
muitos relacionaram sua evolução profissional com o aprimoramento de características 
pessoais, houve porém, uma mudança na percepção do processo de ensino-aprendizagem 
vendo-o como uma construção em sala de aula a partir das relações professor-aluno. 
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ABSTRACT 

At first, one of the most researched topics in education, refers to teacher training, with 
training a lot of focus. This article aims to understand what the students of Biology, think 
about being a teacher "before exercise and to examine whether teacher after this experience, 
they developed their concepts to reflect their practice. The qualitative research is using 
questionnaires as a tool for data collection, these were categorized, analyzed and discussed in 
a descriptive-explanatory. From this analysis it was concluded that there was not a significant 
conceptual evolution, as many of their professional development related to the improvement 
of personal characteristics, there was however a change in perception of the teaching-learning 
process by seeing it as a build in room class from the teacher-student relations. 
 
Keywords :  early training; professional identification; teaching practice 
 
 

                                                           

1
  Professora substituta do Departamento de Biociências, Universidade Federal de Sergipe; Pós- graduada em 
Educação Ambiental e Gestão Ambiental; Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e 
Matemática (GEPEMEC); 
2
 Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Ciências Universidade Federal de Sergipe; Pós-
graduanda em Metodologia e Didática do Ensino Superior (FSLF); 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

INTRODUÇÃO 

A formação de professores no Brasil tem gerado diversas pesquisas, acarretando 

discussões em congressos e encontros. As questões retratadas por estudos neste foco são 

amplas e envolvem as dimensões humanas, educacionais, técnicas, sociais, políticas e 

econômicas (GAERTNER; OESCHSLER; 2009). Portanto, a preocupação com a formação de 

professores não é atual, existindo desde o Império, momento em que se percebia a apreensão 

com a formação das pessoas, como também com a formação destes profissionais. 

Na década de 70 do século passado, os estudos ligados à formação do professor 

estavam centrados na idéia de que o professor tinha como função primordial, de acordo com 

Longuini e Nardir (2004, p. 195), “processar informações advindas da sala aula e tomar 

decisões de como agir representadas por diagramas de fluxo, sendo este visto como um 

processador racional”. Nos tempos atuais, este enfoque está perdendo sua forma e isto se deve 

aos questionamentos sofridos. Além disso, segundo os autores citados, os professores são 

capazes de reinterpretar e mudar os processos vividos por eles, fugindo assim de um padrão 

racional.  

Com isso, as novas tendências em pesquisas relacionadas à formação do professor e 

sua reflexão perante a sua prática docente está cada vez mais ligada ao enfoque da formação 

destes na universidade, fazendo com que a formação inicial seja estruturada em formar 

professores reflexivos perante seu papel e sua ação em sala de aula. Reforçando essa 

concepção, Almeida e Souza (1996) relatam que as pesquisas atuais sobre formação de 

professores estão sendo cada vez mais relacionadas com a sua prática em sala de aula fazendo 

com que este reflita sobre sua formação, proporcionando assim uma ajuda na melhoria de 

muitos problemas educacionais relacionados à formação dos professores. 

Segundo os autores acima, nas últimas décadas, as inovações com caráter duradouro 

ocorridas no ensino escolar no Brasil, não têm correspondido ao número considerável de 

propostas e projetos de ensino produzidos e divulgados na área de Ciências. E nem mesmo os 

resultados, já significativos, de pesquisas específicas sobre ensino têm, aparentemente, 

provocado alterações na prática pedagógica qualitativa e quantitativamente correspondentes. 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) retratam, em uma de suas pesquisas sobre a formação do 

professor, o que os professores de Ciências devem conhecer a cerca do sentindo mais amplo 

de “saber” ou “saber fazer” para assim poder desempenhar sua tarefa com êxito. Em seus 

estudos, esses autores interpretam a situação dos professores como “o resultado de pouca 

familiaridade do professor com as contribuições da pesquisa e inovações didáticas”. Quando 

os autores falam sobre o que os professer de Ciências deve “saber” e devem “saber fazer”, 
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eles numeraram alguns pontos principais, como: Conhecer a matéria ensinada; Conhecer e 

questionar o pensamento espontâneo; Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 

e aprendizagem de Ciências; Critica fundamentada no ensino habitual; Saber preparar as 

atividades; Saber dirigir a atividade dos alunos; Saber avaliar e por fim utilizar a pesquisa e a 

inovação. 

Estes pontos acima estão instrisicamente ligados ao apanhado formador que a 

universidade deve oferecer aos seus alunos para que eles obtenham uma promissora formação, 

seja nas matérias específicas de Ciências ou nas matérias específicas de educação, pois juntas 

devem proporcionar um embasamento para a formação inicial e continuada dos licenciandos. 

Além do que, de acordo com Gianotto e Diniz (2009, p.422) “não há inovações, na educação, 

quando se coloca em segundo plano a formação de professores”. 

A formação inicial, por mais completa que seja, não tem o poder de antecipar 

situações que o professor possa enfrentar no exercício de sua profissão e oferecer-lhe todas as 

competências e conhecimento para poder solucionar tais obstáculos. Percebe-se que uma 

postura e uma prática reflexiva fazem com que essa aprendizagem, fornecida por situações 

promovidas pela prática docente, seja vivida de forma positiva, organizada. Portanto, 

Perrenoud (2002, p. 50), para explicar tais conclusões, afirma que “é melhor ensinar a pescar 

do que dar o peixe”.  

 A partir da prática docente, compreendemos que essa auto-análise da prática é 

proporcionada através do alicerce fornecido pela formação inicial de cada docente. Esta deve 

proporcionar a reflexão sobre a prática de cada um e o aprofundamento da leitura diante de 

pesquisas na área. É deste modo que, segundo Carvalho e Gil-Pérez  (2006, p. 18) “a 

atividade docente deixe de ser vista como um obstáculo à eficácia e um fator de desânimo, 

para tornar-se um convite a romper com a inércia de um ensino monótono e sem perspectiva”.  

Diante do embasamento bibliográfico acima, o presente trabalho objetiva saber dos 

alunos de Ciências Biológicas, que estão em processo de conclusão de curso, qual era a 

percepção deles a respeito do “Ser professor” antes de lecionar e o que mudou após ter 

contato com a sala de aula.  

 

METODOLOGIA 

A comunidade pesquisada foram doze formandos do curso de Ciências Biológicas/ 

Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (campus Itabaiana).  Todos os participantes 

estavam cursando a disciplina Estágio Supervisionado de Ensino de Biologia II, disciplina 

obrigatória para os estudantes do oitavo período. 
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Esta disciplina é responsável por propiciar um ambiente de debate e reflexão sobre a 

prática docente dos envolvidos, já que o maior objetivo desta disciplina é contribuir 

significativamente para a formação do professor, visto que, segundo Pontuschka (1991), esta 

não pode perder o seu foco que é fazer desses futuros docentes pesquisadores da sua própria 

prática pedagógica, vindo assim a contribuir com a melhoria da educação e da aprendizagem. 

A fim de saber dos alunos pesquisados quais as suas idéias sobre o Ser professor antes 

dos primeiros contatos com a sala de aula, como também analisar em que medida o exercício 

da prática docente modificou esta visão, aplicou-se com os mesmos um questionário que 

continha duas questões dissertativas, a primeira questionava sobre qual era a idéia deles de 

Ser professor antes de lecionar pela primeira vez enquanto a segunda queria saber a opinião 

deles , depois de estar na sala de aula, sobre o que é , agora, Ser professor. 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, pois visa compreender o 

significado que os acontecimentos têm para os indivíduos, em situações particulares (SILVA; 

GOBBI; SIMÃO; 2005). Segundo Neves (1996), a pesquisa qualitativa costuma ser 

direcionada, ao longo do seu desenvolvimento e não objetiva numerar eventos e usar de 

artifícios estatísticos para executar a análise de dados. Assim, afirma que a pesquisa 

qualitativa compreende em um conjunto de diferentes técnicas de análise e interpretação que 

objetiva descrever e decodificar os componentes de um conjunto de sistemas que possuem 

complexos significados. Além do que, esta tenta diminuir a distância entre pesquisador e o 

que seria pesquisado, entre a teoria e os dados coletados, até por que as pesquisas qualitativas, 

em geral, são efetuadas no local de origem dos dados (NEVES, 1996). 

Os dados obtidos foram divididos em categorias, pois segundo Bradley, 1993 em 

pesquisas qualitativas, a grande quantidade de dados tem que ser agrupada em unidades 

menores e reagrupadas em categorias que se relacionam entre si de forma a ressaltar padrões, 

temas e conceitos. De posse desses dados e com base nas categorias foi feita a análise dos 

mesmos com a ajuda da bibliografia existente e a discussão destes de forma descritivo-

explicativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando a primeira questão, percebeu-se que através das respostas dissertativas dos 

alunos obteve-se as seguintes categorias, a serem discutidas abaixo: 
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Ênfase nas qualidades do bom professor   

A grande maioria dos alunos remetem a ser professor como ter qualidades para a 

prática de ensino, como ter um conjunto de características pessoais que são responsável por 

identificar o bom professor, como pode-se perceber na declaração do aluno 3 ao falar : 

“De uma pessoa sábia e que eu admirava por sua sabedoria e  

respeito”  

O aluno identifica o professor a partir de sua sabedoria, através de sua capacidade 

intelectual, desprezando os processos de ensino-aprendizagem, fundamentais na construção 

do conhecimento. 

Outras qualidades também foram citadas, como a segurança, a responsabilidade, a 

dedicação e principalmente o fato de que o professor deve ser um exemplo para seus alunos, 

como citados pelos alunos, ao falar que: 

“É ser um exemplo como educador para os alunos” (Aluno 1) 

“Uma pessoa que eu admirava muito e que eu procurava me 

espelhar” ( Aluno 5) 

As declarações indicam como estes alunos viam seus professores nos quais deveriam 

se espelhar, servindo de modelo para a futura prática profissional. 

Os professores que não conseguem fazer uma reflexão crítica da sua prática 

pedagógica fica marcada pelas lembranças de alguns ex-professores, que foram significativos 

de alguma forma sua trajetória escolar e, assim, passa a empregá-la como “modelos básicos 

em cima dos quais começam a criar os seus próprios modelos de prática docentes” kenski 

(1991, p.41). 

 

Ênfase na transmissão de conhecimento 

Uma considerável parte dos alunos apontou a transmissão de conhecimentos como 

fator responsável pela atividade docente. Como pode ser visto na declaração do aluno 7 ao 

exprimir: 

“Alguém que apresentaria o conteúdo para os alunos” 

Fica claro na declaração a preocupação em passar os conteúdos, em transmitir 

conhecimento. Segundo Rosa (2004), desde a inserção das ciências no currículo, em meados 

do século XVII, a abordagem da aprendizagem estava ligada ao conceito transmissão-

recepção, em que o professor nutre as mentes de seus alunos com os conhecimentos que 

detém. 
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Um dos alunos citou além do conhecimento contido no livro didático a transmissão do 

cotidiano para o aluno: 

“Transmitir conhecimento tanto do livro quanto do cotidiano 

aos alunos.” (Aluno 8) 

A declaração revela uma preocupação com a inserção da realidade dos alunos nas 

discussões em sala, porém com um conceito de transmissão, de que o professor detém o 

conhecimento e o passa aos alunos, sem nenhum processo de troca, que permita a construção 

do conhecimento na relação professor-aluno.  

Alguns alunos declararam que antes de lecionar pela primeira vez tinha a idéia que o 

professor era o detentor de todo o conhecimento como exprimiu o aluno 10: 

“Que o professor é o dono da verdade” 

Outras declarações colocaram também essa idéia ao citar que só o professor teria o 

conhecimento. Isso demonstra que antes do contato com a sala de aula os licenciandos se 

preocupavam com o acúmulo de conhecimento específico, pois essa era a função e 

responsabilidade do professor, ter “O conhecimento”. 

De acordo com Pinheiro et.al.(2007), é necessário ultrapassar a meta de uma 

aprendizagem apenas de conceitos e de teorias relacionadas com conteúdos abstratos e 

neutros, fatores priorizados por um professor conteudista, para um ensino mais cultural, que 

proporcione uma melhor compreensão, apreciação e aplicação da ciência e da tecnologia, 

levando-se em conta as questões sociais. 

Observando a segunda questão, percebeu-se que através das respostas dissertativas dos 

alunos obtiveram-se as seguintes categorias, a serem discutidas abaixo: 

 

Ênfase no processo de ensino-aprendizagem 

Referente a segunda resposta, pode-se perceber uma mudança nas respostas dos 

alunos, pois estes quase sempre citam a importância do aluno e do processo de ensino-

aprendizagem. 

A experiência pode ter feito com que eles tivessem algumas mudanças conceituais, o 

que, segundo Schnetzler (1992), tem sido o termo empregado para designar a transformação 

ou a substituição de crenças e idéias ingênuas, como concepções prévias ou esquemas 

alternativos sobre fenômenos sociais e naturais, por outras idéias, mais cientificamente 

"corretas", no curso do processo de ensino-aprendizagem de Ciências. 

Tal fato pode ser observado nas declarações abaixo: 
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“...que não depende só do professor e sim de um 

conjunto. Mas para mim continua tendo o principal sentido de 

sempre despertar o interesse do aprendizagem dos alunos.” 

(Aluno 6) 

“Alguém que além de professar( orientar sobre o 

conteúdo), é amigo dos alunos e também aprende com eles” ( 

Aluno 7) 

De acordo com as respostas da pergunta analisada anteriormente pode-se perceber um 

avanço no que se diz respeito a preocupação dos licenciandos com a formação dos alunos e 

sua  relação com eles. Este fator é importante na construção do conhecimento como citado 

pela autora abaixo:  

(...)ressurge a necessidade de o educador conhecer seu educando e, ainda que 
ele não receba estas informações da escola, cabe a ele mesmo imergir no 
mundo de seus educandos para que seja capaz de contextualizar sua prática 
de acordo com o universo destes. (...) a convivência entre educando e 
educador na sala de aula atualmente atesta que o ensino está totalmente 
desligado da vida real do educando. (TAFNER,2003 p.47) 

Ênfase nas qualidades do bom professor   

Apesar dos avanços com relação às mudanças conceituais, foi detectado que alguns 
dos alunos não obtiveram grandes avanços na sua concepção do que é Ser professor e 
continuaram, mesmo após a prática, enfatizando qualidades pessoais ou profissionais como 
condição limitante para a prática docente. Situação presente na fala do aluno 2: 

“Como toda profissão é uma função importante e  que precisa 
ser feita com muita responsabilidade” 

A fala acima demonstra uma falta de identidade com a profissão já que a iguala a 
qualquer outra, sem refletir sua particularidade. A importância desta reflexão é exprimida pelo 
autor abaixo: 

O ponto dominante na literatura atual aponta para uma crescente reflexão 
sobre qual seria o papel do professor na sociedade moderna, com uma 
produção de quadros teóricos que definem um novo modelo para sua 
formação, no qual o saber sobre o ensino deixa de ser visto pela lógica da 
racionalidade técnica e incorpora a dimensão do conhecimento construído e 
assumido responsavelmente a partir de uma prática crítico-reflexiva. 
(FREITAS & VILLANI p.2)  

Além disso, uma das falas se destacou, pois cita o posicionamento do professor como 

fator responsável pela relação de ensino-aprendizagem e coloca o ato de educar como algo 

ocasional. 
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“ Ser competente, saber repreender da forma certa e na hora 

certa. Elogiar quando necessário. Gostar muito do que faz. Se dedicar 

e muitas vezes educar.” (Aluno 4) 

Apenas um dos alunos explicitou uma declaração que não pode ser enquadrada em 

nenhuma categoria, pois sua resposta não corresponde a intencionalidade da pergunta. Este 

exprimiu: 

“Algo que eu gosto de fazer, porém, as vezes, me sinto 

desmotivada, devido a desvalorização do profissional.” (Aluno 

5) 

 Este dado revela uma preocupação recorrente dos licenciandos com a desvalorização 

da profissão que escolheram. Esse não interesse pelas licenciaturas foi constatado por uma 

pesquisa de uma Comissão Especial do Conselho Nacional de Educação/MEC que, segundo 

Tonegutti e Martinez (2007), relata: 

observa-se que o número de jovens interessados em ingressar na carreira do 
magistério é cada vez menor em decorrência dos baixos salários, condições 
inadequadas de ensino, da violência nas escolas e da ausência de uma 
perspectiva motivadora de formação continuada associada a um plano de 
carreira atraente. (BRASIL, MEC. In: TONEGUTTI & MARTINEZ, 2007 
p.7) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados obtidos pôde-se perceber que não houve uma mudança tão 

significativa sobre a visão do “ser professor”, já que parte dos alunos pesquisados relaciona 

sua atividade profissional com o aprimoramento de características pessoais, como se a 

docência fosse um dom ou vocação apenas. Isso persiste em muitos deles mesmo após o 

exercício de sua prática docente, nos estágios supervisionados. 

Porém não se pode negar o fato de que após a experiência na prática docente houve 

uma evolução relacionada à preocupação dos mesmos com o processo de ensino-

aprendizagem a ser construído com seus alunos em sala de aula e a desconstrução da visão do 

professor como ator principal para a transmissão de conhecimentos, o que muitas vezes 

relacionaram apenas com a ação de ensinar, principalmente antes do estágio.  
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