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EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores, Memória e Narrativas. 

RESUMO: 

No presente trabalho se propõe apresentar dados de estudo em andamento cujos objetivos são 

identificar o perfil e analisar as ideias do “ser professor” dos/as acadêmicos/as CLPQ/UFS- 
ITA, por meio de um estudo comparatório das ideias do ser professor/a e ser um bom/boa 

professor/a de química dos/as acadêmicos/as da primeira e segunda turma deste curso. Os 
dados foram coletados por meio de um questionário aplicado a 38 acadêmicos/as no semestre 
de 2006 e 42 acadêmicos/as no semestre de 2007. Podemos afirmar que a maioria dos alunos 
ingressantes neste curso é jovem, não trabalha e é oriundo de escolas públicas. Em suas ideias 
sobre ser professor/a, é observado que o professor é visto com maior frequência, como sendo 
aquele que domina o conteúdo. Esse trabalho apresenta dados de uma etapa da pesquisa 
iniciada em 2006 e que está em continuidade. Assim algumas respostas serão obtidas em 
etapas futuras. 
Palavras chave: formação de professor, ser professor, identidade docente. 

RESUMEN: 

El estudio tuvo como objetivo conocer el perfil e identificar las ideas del “ser maestro” de 
los/as alumnos/as CLPQ/UFS-ITA, por medio de un estudio comparativo de las ideas del “ser 
maestro” e “ser un buen maestro/a en química” de los/as alumnos/as de la primera e segunda 
turma diste curso. Los datos fueron colectados por medio de una encuesta que fue aplicada a 
38 estudiantes del semestre 2006 y a 42 estudiantes del semestre 2007. Podemos asegurar que 
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la mayoría de los alumnos del curso es joven, no trabaja y viene de escuelas públicas. En sus 
ideas sobre ser maestro/a, é observado que o profesor é visto con mayor frequência, como 
siendo aquel que domina o contenido. Este estudio presenta los datos de una etapa de la 
investigación científica iniciada el 2006, e que estar en continuidad, así algunas respuestas 
serán (fueron) obtenidas en etapas futuras. 
Palabras claves: Formación de maestros, ‘ser maestro’, identidad docente. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Diversos estudos abordam a preocupação com a qualidade da Educação Básica e 

trazem no bojo dessas discussões a importância da formação de professores (MALDANER, 

1999; TARDIF, 2000; QUADROS, 2005; e PEREIRA, 2000). 

 De acordo com Tardif (2002) um postulado central tem conduzido as pesquisas sobre 

as discussões do conhecimento dos professores, que inclui os saberes, o saber-fazer, as 

competências e as habilidades que os ajudam no trabalho do ambiente escolar. Tardif afirma 

que “os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados 

e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIF, 2002, p. 228). 

Loguercio e Del Pino (2003, p. 21) consideram que há “uma concepção social prévia a 

instituição escola sobre o que é ser professor e, há, neste espaço, uma outra concepção sobre o 

ser professor”. Nessa rede discursiva se produzem identidades de professores, no entanto, os 

contra discursos na escola e as resistências se fazem sempre presentes, porém, continuam 

reproduzindo professores padrões porque, entre outros, a estrutura física e administrativa da 

escola permanece inalterada e padronizadas há séculos, com enunciados que se repetem e se 

reatualizam. 

Em seu trabalho sobre a identidade profissional do professor e a sociologia das 

profissões e da educação Eras e Camargo (2004) perceberam a identidade em torno de três 

fatores dentro do seu processo de profissionalização: 

Uma é o apego ao tradicional, que ele evoca como meio de legitimar o 
reconhecimento profissional, na importância que o professor tinha no 
passado e a significação simbólica que o nome da profissão remete. Outra 
tendência é a flexibilidade exigida desse profissional, pela época que 
vivemos tudo ganha a característica do mutável e efêmero. O professor, em 
um espaço de luta tenta criar estratégias de sobrevivência e de monopólio no 
interior da profissão. Sua identidade situa-se em mudanças seriadas que o 
obriga a manutenção ou manipulação de identidade constantemente 
redefinida pela luta no mundo das profissões (ERAS e CAMARGO, 2004, 
p.41).   

 



3 
 

A autora Passos (2002) ao discutir sobre a construção da identidade docente na 

universidade, nos ajudar a refletir sobre o conceito de identidade. E destaca que o conceito de 

identidade não é algo estável, mas um processo, uma produção, algo em movimento, em 

transformação, sempre inacabado e construído socialmente. Um indivíduo está sempre em 

“crise com sua identidade”, pois as transformações do mundo atual provocam, segundo a 

autora deslocamentos-descentração no indivíduo. Como indivíduos, passamos constantemente 

por experiências nas nossas relações de trabalho e pessoas, essas experiências surgem no 

social e histórico que se vive e se viveu, e a partir dessas experiências que as identidades vão 

se modificando, evoluindo.  

Assim, segundo Hall (2001): 

o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas em torno de um eu coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas (Hall, 2001, p.12 - 13). 

 

Nesse contexto, a profissionalidade docente está sempre em construção pelos vários 

agentes educacionais presentes em um determinado contexto social e histórico. Com isso, 

entende-se que a docência é compreendida a partir daquilo que o professor considera 

importante para a sua prática. O trabalho docente se caracteriza pela pluralidade de saberes e 

experiências para seu desenvolvimento (PASSOS, 2002). 

É Nessa linha de pensamento que vem sendo desenvolvida, desde 2006, uma pesquisa 

acerca da formação para a docência em química no Campus Prof. Alberto Carvalho da 

Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana-SE. Assim, o presente trabalho se insere numa 

investigação mais ampla que tem como objetivos identificar o perfil e compreender a 

construção da identidade docente dos/as acadêmicos/as do Curso de Licenciatura Plena em 

Química, ofertado, pela Universidade Federal de Sergipe, no Campus professor Alberto 

Carvalho. 

Desse modo, é que apresentaremos um estudo comparatório das ideias sobre ser 

professor/a e ser um bom professor/a de química dos/as alunos da primeira e segunda turma 

do CLPQ/UFS-ITA. Pois, conhecer as representações que esses/as licenciandos/as trazem 

acerca de aspectos ligados ao ensino pareceu-nos pertinente, como forma de buscar novos 

elementos para a compreensão da formação inicial e posteriormente da formação continuada 

desses/as futuros/as professores/as. Acreditamos que o conhecimento, problematização e 
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diálogo dessas ideias com os vários elementos que compõem esse processo de formação 

inicial do professor de Química poderão conferir a essas ideias novos significados. 

 

2 - A COLETA DE DADOS 

O trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa. Os informantes 

foram os/as alunos/as ingressos/as na primeira, em 2006/2, e na segunda turma, em 2007/2, do 

curso de licenciatura Plena em Química, do Campus Professor Alberto Carvalho, da 

Universidade Federal de Sergipe (CLPQ/UFS-ITA). 

Em investigações iniciais a coleta de dados foi realizada em 2006/2, com os 

primeiros/as ingressos/as do CLPQ/UFS-ITA, constituindo um universo de trinta e oito 

informantes da pesquisa, sendo a primeira etapa deste trabalho. A segunda etapa foi em 

2007/2, com os/as ingressos/as da segunda turma do CLPQ/UFS-ITA, constituindo um 

universo de quarenta e dois informantes da pesquisa. Portanto, foram informantes deste 

trabalho oitenta informantes. 

O instrumento adotado para a coleta de dados nas duas etapas foi um questionário, 

com questões abertas e fechadas. Nas questões fechadas, foram solicitados dados referentes 

ao perfil dos/as alunos/as, e nas questões abertas, foram levantados dados referentes às 

opiniões sobre a licenciatura, a opção do curso e sobre o ser professor/a.  

Neste trabalho, destacaremos as questões referentes ao perfil dos/as alunos/as da 

primeira e segunda turma do CLPQ/UFS-ITA e as questões sobre ser professor e ser um bom 

professor desses/as informantes. Cada questão foi considerada uma classe e em cada classe 

foram identificados seus eixos norteadores, construídos a partir das respostas dos/as 

informantes. Em seguida, elencamos as categorias identificadas em cada eixo norteador. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 - PERFIL DOS/AS INFORMANTES DA PESQUISA 

Organizamos os dados referentes ao perfil dos/as informantes desta pesquisada em três 

itens. O primeiro refere-se às análises realizadas a partir dos dados coletados em 2006/2, 

aos/as estudantes da primeira turma do CLPQ/UFS-ITA. O segundo, às análises dos dados 

coletados em 2007/2, aos/as estudantes da segunda turma. E o terceiro, um estudo 

comparativo dos dados referente ao perfil desses informantes. 

 

3.1.1- Perfil dos/as Alunos/as da Primeira Turma do CLPQ/UFS-ITA. 
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Conforme comentado, foram informantes da pesquisa 38 alunos/as dos/as 50 

ingressantes no CLPQ-UFS/ITA de 2006. Portanto, 12 alunos/as não foram informantes dessa 

pesquisa, pois não estavam presentes na aula. Sendo 17 do sexo masculino e 17 do sexo 

feminino. 

Dos/as trinta e oito informantes 21 (55,3%) tinham idade entre 17 e 19 anos, 11 

(28,8%) entre 20 e 22 anos e 6 (15,9%) entre 23 e 25 anos. Isto nos permite inferir que a 

primeira turma do Curso de Licenciatura Plena em Química do Campus Professor Alberto 

Carvalho da Federal de Sergipe é caracterizada por um público jovem, sendo que 84,1% dos 

informantes apresentaram idade entre 17 e 22 anos. 

Em relação ao trabalho, 29 (76,3%) dos/as entrevistados/as não trabalham e 24 

(63,2%) dos/as informantes são oriundos de escolas públicas. 

Os dados levantados no início do curso para este estudo apontaram alguns fatores 

intervenientes na própria condição de se fazer professor/a. A primeira refere-se ao fato de 27 

(71%) dos/as informantes serem de outros municípios. Isso demanda um investimento 

financeiro e de tempo significativo, quando comparado ao investimento dos/as alunos/as que 

moram no município onde o curso é ofertado. 

 

3.1.2 - Perfil dos/as Alunos/as da Segunda Turma do CLPQ/UFS-ITA. 

Nesta etapa, foram informantes da pesquisa 42 alunos/as dos/as 50 ingressantes na 

segunda turma do CLPQ-UFS/ITA de 2007. Portanto, 08 alunos/as não foram informantes 

dessa pesquisa, pois não estavam presentes no momento. Destes 42 informantes, 13 são do 

sexo masculino e 29 do sexo feminino. 

Dos/as quarenta e dois informantes 19 (45,2%) tinham idade entre 17 e 19 anos, 06 

(14,3%) entre 20 e 22 anos e 06 (14,3%) entre 23 e 25 anos. Isto nos permite inferir também, 

que os/as alunos/as da segunda turma do Curso de Licenciatura Plena em Química do Campus 

Professor Alberto Carvalho da Federal de Sergipe é caracterizada por um público jovem, 

sendo que 59,5% dos/as informantes apresentaram idade entre 17 e 22 anos. 

Em relação ao trabalho, 32 (76,2%) dos/as entrevistados/as não trabalham e 06 

(14,3%) exerce algum tipo de atividade, 04 (9,6%) trabalham em atividades relacionadas à 

área de formação, em escolas da região e/ou atendimento de dúvidas sobre os conteúdos de 

química em casa, o que se chama na região de banca ou reforço escolar. 

Observou-se também, que a maioria desses/as informantes é oriunda de escolas 

públicas do município e região, sendo que 22 (52,4%) desses/as informantes são do próprio 

município em que o curso é ofertado. 



6 
 

 

3.1.3 – Estudo do Perfil dos/as Alunos/as do CLPQ/UFS-ITA: comparando os dados. 

Inicialmente, observou-se que tanto os/as alunos/as que ingressaram na primeira turma 

do CLPQ/UFS-ITA quanto os/as alunos/as que ingressaram na segunda são jovens em sua 

maioria, dos/as 80 informantes deste trabalho 57 (71,3%) estavam na faixa etária de 17 a 22 

anos quando iniciaram o curso.  

Pereira (2000) constatou, em sua análise sobre o vestibular de 1995 da Universidade 

Federal de Minas Gerais, que a maior parte dos aprovados nos cursos de Licenciatura 

apresentou idade variando de 20 até mais de 30 anos. O autor destaca que a pouca idade dos 

alunos, associada a outras condições sociais, econômicas e culturais, constitui um fator de 

aprovação nos cursos mais disputados no vestibular. Nas Licenciaturas, cursos menos 

prestigiados e disputados nas universidades, a maioria dos aprovados concentra-se em uma 

faixa etária maior do que a observada nos cursos mais disputados nessa instituição.  

Pereira (2000) ressalta o significado social da entrada do aluno mais velho na 

Universidade, considerando que o aluno que demorou a conseguir uma vaga em um curso de 

ensino superior, o fez por dificuldades socioeconômicas e/ou problemas na trajetória escolar. 

O autor, ao analisar os dados referentes ao curso de Química, nesse mesmo vestibular, 

constatou que no curso de Licenciatura/Bacharelado em Química (diurno) a metade dos 

alunos tem idade entre 17 e 19 anos, enquanto 40% entre 20 e 24 anos e 10 % entre 25 e 29 

anos. No curso de Licenciatura em Química (noturno) 33,33 % dos alunos estão na faixa 

etária entre 17 e 19 anos, 36,67% entre 20 e 24 anos, 16,67 entre 25 e 29 anos e 13,33% com 

idade acima de 30 anos. 

Em relação ao trabalho, observou-se que em ambas as turmas, a maioria dos 

estudantes entrevistados não trabalham, um total de 61 (76,3%) dos/as 80 entrevistados/as. Na 

segunda turma do CLPQ/UFS-ITA é interessante destacar a presença de alunos/as que já 

realizam atividades relacionadas ao curso, como aulas de reforço ou atividades em escolas da 

região. O que nos leva a estudar alguns fatores interventores na própria condição de escolha 

pelo curso e no se fazer professor/a, tornando-se interessante investigar as visões desses/as 

estudantes, que trabalham em atividades relacionadas à área, aos/as demais que não 

trabalham, sobre sua opção pelo curso e suas expectativas em relação ao curso. Pretendemos 

destacar tais discussões nos próximos tópicos desse trabalho e em pesquisas posteriores sobre 

o tema. 

Dentro desse contexto, Pereira (2000) descreve que a maioria dos aprovados nos 

cursos que oferecem a Licenciatura desenvolve algum tipo de atividade remunerada. No curso 
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de Química (noturno), 83,34 % dos aprovados trabalham, enquanto que no curso de Química 

(diurno) o percentual é de 52,5 %.  

Baseado nos dados coletados no nosso estudo e nos indicativos apontados por Pereira 

(2000) pode-se inferir que o percentual relativamente baixo de estudantes que trabalham (em 

comparação aos estudos do referido autor) se deve talvez, ao fato de a maioria dos/as 

alunos/as ingressantes no curso de Licenciatura Plena em Química-/UFS-ITA serem 

relativamente jovens. 

No Campus de Itabaiana, pode-se atribuir alguns fatores para essas características. O 

primeiro fator diz respeito ao curso ser diurno, o que dificulta o/a ingresso/a de estudantes que 

necessitam continuar a trabalhar. Dessa forma, a maioria destes/as alunos/as depende 

financeiramente da família. O segundo se deve ao fato de, na região, serem ofertados diversos 

cursos de Licenciatura, através do Programa de Qualificação Docente (PQD). Essas 

licenciaturas são ofertadas de forma que os  licenciandos, a maioria professores/as leigos, não 

precise parar de trabalhar. Podemos inferir que diversos alunos/as da região que demoraram a 

conseguir uma vaga em um curso de ensino superior, através dessas Licenciaturas ofertadas 

pelo PQD, conseguiram ingressar na universidade, se diferenciando dos dados encontrados 

por Pereira (2000). 

 

3.2 - IDEIAS ACERCA DO “SER PROFESSOR/A” E “SER UM BOM 

PROFESSOR/A” DOS/AS ENTREVISTADOS/AS 

3.2.1 – Ideias acerca do Ser Professor dos/as Alunos/as do CLPQ/UFS-ITA. 

As ideias acerca do ser professor/a dos/as alunos/as da primeira turma (38 

entrevistados para está questão) do CLPQ/UFS-ITA foram agrupadas em quatro eixos 

(Quadro 1). Observa-se que o Eixo 1 Pedagógico/didático se destacou com 36 inferências. 

Nesse, a categoria “transmissor de conhecimento” apresentou maior inferência (16). Na fala 

da maioria, percebe-se que a visão do “ser professor” está atrelada à visão tradicional de 

ensino como transmissão e unidirecional, centrada na figura do/a professor/a detentor do 

saber. Essa ideia de transmissor, também é percebida quando os informantes ressaltam a 

categoria “domínio de conhecimentos específicos” por parte do docente. A preocupação do 

professor com a garantia da aprendizagem (9 inferências) dos/as alunos/as foi manifestada por 

poucos/poucas informantes.  

Cabe destacar que, se somarmos as inferências, tem-se um total de 22 inferências para 

o “professor transmissor de conhecimento”, já, para as outras categorias do eixo 



8 
 

pedagógico/didático, temos 14 inferências. No Eixo 2 - Professor e o social, com 6 

inferências, o docente é entendido como transformador e comprometido com a sociedade. 

Quanto ao Relacionamento com o aluno (Eixo 3), este com 8 inferências, observou 

que os entrevistados definem esse relacionamento como sendo: bom relacionamento com o 

aluno e ser bom amigo do aluno. Em relação ao Eixo 4 - Quanto à profissão com 4 

inferências, os informantes ressaltaram a preocupação com o “gostar da profissão”, 

evidenciando-o como um pré-requisito para ingresso na profissão.  

 
 

Quadro 1: Ideias do ser professor e algumas concepções dos acadêmicos ingressos na 
primeira turma do CLPQ/UFS-ITA. 

  

Quando investigado aos/as alunos/as da segunda turma (21 entrevistados para está 

questão) do CLPQ/UFS-ITA sobre suas ideias de “ser professor”, também foram agrupadas 

em quatro eixos (quadro 2). O Eixo 1 Pedagógico/didático também se destacou, com 19 

inferências. A categoria “transmissor de conhecimento” apresentou maior inferência (09) em 

relação as demais. Ressaltou-se que em ambas as turmas a visão do “ser professor” está 

atrelada à visão tradicional de ensino como transmissão e recepção dos conteúdos. Porém, é 

interessante destacar a presença da categoria “mediador, educador e orientador”, que apesar 

de ter uma baixa inferência (03), foram citadas pelos alunos/as da segunda turma do curso e 

não presenciada nos/as alunos/as da primeira turma, observando assim, uma visão dos/as 

alunos/as de um professor caracterizado como mediador e orientador do processo de ensino e 

aprendizagem de seus/suas alunos/as. Também há um aumento na freqüência da categoria 

“ensinar de diferentes formas” e “tornar a aula dinâmica” (02) em relação à primeira turma. 

Eixo  Categorias  fr. Fr. t. 
Transmissor de conhecimento  09 
Troca de aprendizagem com alunos  01 
Auxiliar no desenvolvimento cognitivo e moral  01 

1-Pedagógico/ 
Didático 

Domínio de conhecimentos específicos  01 

19 

Eixo Categorias fr. Fr. T 
Transmissor de conhecimento 16 
Troca de aprendizagem com alunos 07 
Auxiliar no desenvolvimento cognitivo e moral 01 
Domínio de conhecimentos específicos 06 
Garantir a aprendizagem dos alunos 01 
Ensinar de diferentes formas 01 
Comprometimento com preparo de aulas e 
aprendizagem 

01 

Mediador – constrói conhecimento 01 

1-Pedagógico/didático 

Professor exemplo de paciência e flexibilidade 02 

36 

Compromisso com a sociedade 02 
2-Professor e o social 

Professor transformador 04 
06 

3-Relacionamento com 
o aluno 

Bom relacionamento com o aluno/amigo do aluno 08 08 

4-Quanto à profissão Gostar da profissão 04 04 
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Garantir a aprendizagem dos alunos  01 
Ensinar de diferentes formas/tornar a aula dinâmica 02 
Mediador, educador e orientador  03 

 

Professor pesquisador 01 

 

Preparar os alunos para o futuro/bom futuro na 
profissão 

02 

Orientar para a vida 01 
Referência educacional e social 02 

2-Professor e o 
social 

Professor transformador, modelador e influenciador 
da sociedade 

01 

06 

3-Relacionamento 
com o aluno 

Bom relacionamento com o aluno/amigo do aluno 02 02 

Gostar da profissão/amar a profissão 02 
Ser qualificado, com instrução 02 

4-Quanto à 
profissão 

Ser dedicado, ético, sério 01 
05 

Quadro 2: Ideias do ser professor e algumas concepções dos/as acadêmicos/as 
ingressos/as na segunda turma do CLPQ/UFS-ITA. 

 

Assim, além da maioria de ambas as turmas apresentarem visões do ser professor 

como transmissor do conhecimento, podemos destacar também visões do ser professor como 

orientador do processo de ensino e também como alguém preocupado em tornar as aulas mais 

dinâmicas, apesar de serem citadas com menor inferência. 

Em trabalho realizado com os informantes da primeira turma do CLPQ/UFS-ITA 

sobre os professores de suas memórias e as características desses professores que ficaram em 

suas memórias, a maioria desses/as alunos/as manifestou uma concepção de ensino um tanto 

tradicional e limitaram o papel do professor como transmissor de conhecimento. Observando 

também, baixa referencia de participação em aula com metodologias consideradas mais 

ativas, remetendo assim, a inferência de uma imagem tradicionalista do papel do professor 

trazido nas suas memórias (BRITO; LOPES; SANTANA, 2010). Nesse sentido pode-se 

entender que a forte frequência, em ambas as turmas, apresentarem ideias do ser professor/a 

tradicionalistas podem estar relacionado com os professores de suas memórias, as 

características dos/as professores/as que eles conviveram durante toda a sua Educação Básica. 

Em seu trabalho, Schnetzler e Aragão (1995, p. 27) afirmam que é comum encontrar 

inúmeros colegas com visão muito simplista da atividade docente. Estes “concebem que para 

ensinar basta saber um pouco de conteúdo específico e utilizar algumas técnicas 

pedagógicas, já que a função do ensino é transmitir conhecimento que deverão ser retidos 

pelos alunos”. Essas ideias sobre ensino refletem que as concepções de ensino aprendizagem 

correspondem ao modelo usualmente denominado tradicional (modelo de transmissão – 

recepção). A autora ainda considera que a prática pedagógica de cada professor manifesta 

suas concepções de ensino, de aprendizagem, de conhecimento, como também suas crenças, 

seus sentimentos, seus compromissos políticos e sociais. 
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A autora Peres (2006) reforça essas ideias ao discutir sobre os caminhos e os 

desassossegos no tornar-se professor(a), destacando que: 

o ofício do professor é direcionado, também, para humanos, e o humano está 
entretecido por inúmeras contingências simbólicas. O que desejo ressaltar é 
que os compêndios teóricos e metodológicos são fundamentais, mas não 
suficientes para que nos tornemos professoras(res), uma vez que a formação 
docente não se trata de um jogo de encaixes teorias e práticas (PERES, 2006, 
p.51).  

 

Neste contexto, o autor Maldaner (1999) ressalta que a formação de professores inicia-

se na formação escolar elementar quando o indivíduo está em contato com o primeiro 

professor formando as primeiras ideias sobre a profissão, essa formação apenas na vivência 

acaba gerando ideias muito simples de ser professor, para qual, basta o professor apenas ter o 

conhecimento da matéria, um pouco de prática e alguns complementos psicopedagógicos. Em 

especial na química, de alguma forma, isso marca o sujeito que deseja ser professor ou acaba 

rejeitando a profissão. 

O Eixo 2 - professor e o social, teve freqüência 06 em ambas as turmas, sendo que na 

primeira turma as categorias que obtiveram maior inferência foram o “professor 

transformador” e “comprometido com a sociedade”, já na segunda turma além dessas 

categorias destacaram-se o professor que é “referência educacional e social” e o professor que 

busca preparar seus/suas alunos/as para “o futuro” de um modo geral e o “futuro na careira 

profissional” (quadros 1 e 2).  

O Eixo 3- relacionamento com o aluno, na primeira turma está teve 08 inferências, 

maior que na segunda turma que teve 02 inferências, nesta categoria os/as alunos/as de ambas 

turmas destacam o bom relacionamento entre professor e aluno, um relacionamento de 

amizade. No Eixo 4 - Quanto à profissão com 04 inferências, na primeira turma e 05 

inferências na segunda turma, os/as informantes ressaltaram a preocupação com o “gostar da 

profissão”, o professor “ser qualificado” e com “instrução”, como também o professor 

“dedicado, ético e sério”, evidenciando-o como um pré-requisito para ingresso na profissão 

(quadros 1 e 2). 

Os dois grupos que responderam aos questionários citaram categorias referentes à 

profissão com ênfase em gostar e se dedicar à profissão. Oliveira e Gomes (2004) comentam 

que, no Brasil, a identidade docente que, anos atrás, era definida de acordo com a posição e o 

status que os membros desta categoria profissional ocupavam no contexto social, atualmente 

tem sido caracterizada a partir de um crescente desgaste emocional e pessoal do professor em 

vista de más condições de trabalho, baixos salários e um quadro de pressão social que o leva a 
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exasperar-se e que o torna membro indiferenciado de uma categoria profissional, além da 

pouca realização profissional.  

As conseqüências desses fatores são o desejo de abandono ou afastamento da atividade 

docente e o aumento do descontentamento com a profissão. Nesse contexto, observando a 

baixa inferência nessa categoria, percebe-se que alguns dos/as informantes parecem denotar o 

“ser professor/a”, como uma carreira de pouca realização profissional. 

CLPQ/UFS-ITA Eixo Fr. T 
1-Pedagógico/Didático 36 
2-Professor e o social 06 
3-Relacionamento com o aluno 08 
4-Quanto à profissão 04 

Primeira turma 

Total 54 
1-Pedagógico/Didático 19 
2-Professor e o social 06 
3-Relacionamento com o aluno 02 
4-Quanto à profissão 05 

Segunda turma 

Total 32 
 Total Final 86 

Quadro 3: Síntese das ideias do ser professor e algumas 
concepções dos/as acadêmicos/as das turmas do CLPQ/UFS-ITA. 

 

Assim, ressaltamos a visão do ser professor de química, tanto para os/as informantes 

da primeira turma quanto da segunda turma do CLPQ/UFS-ITA, tiveram como maiores 

inferências o eixo didático pedagógico. É observado que o professor é visto com maior 

frequência, por esses/essas alunos/as, como sendo aquele que sabe o conteúdo, domina o 

conteúdo e, assim transmite os seus conhecimentos, visão essa do “ser professor/a” 

considerada como sendo tradicionalista (quadro 3). 

O autor Marcelo (2009) destaca alguns elementos que caracterizam a identidade 

docente, dentre eles, destaco “as crenças sobre o ensino”. Para ele, os professores em 

formação quando chegam aos cursos de formação inicial já possuem ideias e crenças 

estabelecidas sobre o que é ensinar e aprender, essas crenças acabam por influenciar na forma 

como os professores aprendem e nos processos de mudança que os professores podem passar. 

O autor cita três categorias de experiências que influenciam as crenças e conhecimentos que 

os professores desenvolvem no ensino, as “Experiências pessoas”; “Experiências com o 

conhecimento formal” e “Experiência escolar e de aula”. Então, as crenças que esses 

futuros/as professores/as trazer ao iniciar o curso influencia de maneira direta a interpretação 

e valorização dessas experiências trazidas pelos/as professores/as na docência.  

É nesse sentido que reforçamos os objetivos desse trabalho, pois quando se investiga 

as ideias sobre ser professor presentes nos/nas estudantes dos cursos de licenciaturas assim 
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que ingressam nos cursos, que nesse caso apresentaram-se tradicionais, podemos trabalhar 

tais ideias no sentido de conhecer-las e modificá-las na busca de uma formação de professores 

mais contextualizados, dinâmicos, reflexivos, atuando no contexto escolar. 

 

3.2.2 – Idealização acerca do Ser um Bom Professor/a de Química dos/as Alunos/as do 

CLPQ/UFS-ITA. 

Acerca de ser um bom professor de química, referente aos/as estudantes da primeira 

turma do CLPQ/UFS-ITA (Quadro 4), as categorias identificadas no Eixo 1- Pedagógico e 

didático, com 34 inferências, reforçam a ideia do/a professor/a como transmissor de 

conhecimento. O Eixo 2 – Relacionamento aluno-professor, este com 08 inferências, destaca 

a categoria o “bom relacionamento com os alunos”, o que leva a inferir a importância dada 

pelo aluno à afetividade. No Eixo 3 - Quanto à profissão, com 07 inferências, reforça as 

discussões anteriores, nas quais os discentes priorizam o gostar da profissão e ter 

responsabilidade como requisitos para seguir carreira e como um dos fatores diferenciais no 

exercício da mesma. A contribuição na formação do cidadão com apenas uma inferência não 

se destacou entre os demais eixos e/ou categorias sendo apontada apenas por um entrevistado 

(Eixo 4). 

Eixo Categorias fr. fr. 
T 

O bom transmissor de informações 09 
O bem informado, pesquisador de conhecimentos 
específicos 

07 

Saiba conciliar teoria com o cotidiano do aluno 06 
Ensina de forma interessante para os alunos 05 
Conhece as necessidades do aluno para escolher o 
Conteúdo 

02 

Ensinar fora do âmbito escolar 01 
Faça que aluno goste da disciplina 01 
Conseguir que alunos interajam na sua aula 01 
Paciente e mantenha autoridade 01 

1-Pedagógico/ 
Didático 

Dedicado na aprendizagem do aluno 01 

34 

2-Relacionamento 
com o aluno 

Tenha bom relacionamento com os alunos 
08 

08 

Goste da profissão 05 3-Quanto a 
profissão Ter responsabilidade 02 

07 

4-Contribuir na 
formação do 

cidadão 
Contribuir com formação de cidadão 

01 
01 

Quadro 4: Idealização dos/as alunos/as da primeira turma do CLPQ/UFS-ITA, acerca de 
um bom professor de Química. 

 

Em relação aos/as alunos/as da segunda turma (Quadro 5), o Eixo 1- Pedagógico e 

didático também obteve maior inferência (26), ressaltando a ideia do/a professor/a como 
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transmissor de conhecimento, sobretudo ao destacarem o bom professor de Química como o 

bom transmissor de informações e o bem informado, pesquisador de conhecimentos 

específicos. Em seguida destacou-se o Eixo 3 – Quanto à profissão, com 03 inferências, 

ressaltando discussões anteriores sobre as características do professor/a responsável e ético. 

Em seguida, com menor inferência os/as alunos/as citaram o ‘relacionamento com o aluno”, 

Eixo 2. O eixo referente a contribuição na formação do cidadão (eixo 4) não obteve 

inferências na segunda turma. 

Eixo  Categorias  fr. fr.T 
O bom transmissor de informações 7 
O bem informado, pesquisador de 
conhecimentos específicos 

5 

troca de conhecimento com o aluno 1 
Ensina de forma interessante para os alunos 3 
professor facilitador do 
conhecimento/inovador/orientador 

3 

 Ter Conteúdo 3 
Ensinar fora do âmbito escolar 1 

1-Pedagógico/ 
Didático 

Dedicação profissional/Dedicado na 
aprendizagem do aluno 

3 

26  

2-Relacionamento 
com o aluno 

Tenha bom relacionamento com os alunos 1 1  

Ser ético 1 3-Quanto à 
profissão Ter responsabilidade/pontualidade 2 

3 

Quadro 5: Idealização dos/as alunos/as  da segunda turma do CLPQ/UFS-ITA, 
acerca de um bom professor de Química. 

 

Analisando esses dados das duas turmas, percebe-se, inicialmente, que suas 

inferências partem de uma visão de professor atrelada aos aspectos didáticos/pedagógicos e 

relacionamento com o aluno, primeira turma. Já os da segunda turma, apontaram também os 

aspectos didáticos/pedagógicos, quanto a profissão e relacionamento com o aluno, entretanto, 

os aspectos acerca do relacionamento diminuíram em suas inferências e os relacionados ao 

didático/pedagógico permaneceram com maior inferência em relação aos outros eixos. 

Com isso, percebe-se que as características referentes ao eixo pedagógico/didático 

prevalecem sobre os demais, tanto para ser professor/a quanto para ser um bom/boa 

professor/a de química.  

A autora Quadros (2005) em seu trabalho sobre “os professores de tivemos e a 

formação da nossa identidade” reflete que, quando falamos sobre concepção de ensino 

estamos nos referindo à concepção de ser professor, no papel do professor, no papel do aluno, 

no processo de ensino e aprendizagem e na natureza do que se ensina em sala de aula. Para a 

autora tem-se observado várias propostas de mudança para as práticas de ensino na forma de 

transmissão em sala de aula, propostas essas discutida nos cursos de formação de professores, 
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nos encontros relacionados à área. Mas, mesmo assim, observa-se que alguns estudantes 

mesmo passando por cursos que debatam essas novas posturas continuam possuindo as 

mesmas ideias e posturas que seus professores atuavas. 

É nesse sentido que a autora sugere estudar esse modelo de professor – concepção 

formada na mente dos estudantes, em sua vida escolar, possamos conhecer e trabalhar suas 

concepções e a memória de cada um, no sentido de contribuir para que essas concepções 

evoluam e estes estudantes percebam que pode existir para cada nova realidade um novo 

modelo de professor (QUADROS, 2005). 

Por fim, a autora Peres (2006) ressalta que um dos grandes desafios atuais da 

formação de professores profissionais é: 

a mudança dos fundamentos do paradigma que orienta a formação de 
professores de um sistema determinista, de uma visão fragmentada par um 
paradigma que reconhece a interdependência existente entre os processos de 
pensamento, de construção do conhecimento e do vivido (em seu amplo 
espectro); que colabora para resgatar a visão do contexto e não para separar 
o indivíduo do mundo em que vive e de seus relacionamentos; que dá ênfase 
a totalidade indivisa, ao pensamento sistêmico, à compreensão de que o todo 
só pode ser entendido com base em suas partes, em suas conexões e em suas 
relações; que contempla a interconectividade dos problemas,  priorizando a 
realidade dialética da realidade dinâmica, a relação dialógica, a 
interatividade, os princípios da indeterminação e da complementaridade 
(PERES, 2006, p.62) 

 

Assim, essas discussões reforçam algumas questões que devem ser levadas em 

consideração pelos programas educacionais de formação de professores profissionais no 

processo de construção do conhecimento dos/as professores/as. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação ao perfil, observou-se que a maioria dos jovens de ambas as turmas do 

CLPQ/UFS-ITA é jovem e não trabalha. Sobre suas ideias de Ser professor/a e Ser um/a 

bom/boa professor/a de química destacamos que, tanto para os/as informantes da primeira 

turma quanto da segunda turma do CLPQ/UFS-ITA, tiveram como maiores inferências o eixo 

didático pedagógico. É observado que o professor é visto com maior frequência, por 

esses/essas alunos/as, como sendo aquele que domina o conteúdo e, assim transmite os seus 

conhecimentos, visão essa do “ser professor/a” considerada como sendo tradicionalista. 

Consideramos que, as compreensões mais amplas de como essas ideias mudaram e 

quais os fatores levaram a essas mudanças, será obtida após análise e comparação dos dados 

dos/as informantes de ambas as turmas coletados no final do curso. Além disso, parece-nos 
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relevante compreender nos próximos trabalhos outras questões, como a influência/incentivo 

dos professores/as da Educação Básica na escola do curso, da influência/incentivo dos 

professores do Ensino Superior no seguir a profissão de professor/a, e que de certa forma 

contribuir para a reflexão desse processo de construção da identidade desses/as futuros/as 

professores/as de Química. 
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