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Resumo          

Compreender o que os futuros professores concebem por formação nos permite inferir 

como se dá a construção de sua profissão. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é 

investigar quais significados que os acadêmicos do primeiro e do sétimo semestre do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás 

atribuem à formação. A análise dos dados foi alcançada a partir de uma adaptação da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011) feita por Porto, Simões e Moreira (2004). Com a 

pesquisa identificamos que a maior parte dos futuros professores do sétimo semestre 

entendem a formação como preparo e capacitação para o mercado de trabalho enquanto 

os acadêmicos do primeiro ano a concebem como um processo de construção e 

desenvolvimento do pensamento e conhecimentos. 
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Introdução 

A profissão docente, frente às relações existentes na sociedade, deveria se 

constituir como um profissional com alto grau de importância. No Brasil, que se 

caracteriza como um país emergente, por exemplo, na sociedade dita pós-industrial, o 

crescimento econômico aliado ao aumento de informações faz com que isso fique mais 

evidente (LIBÂNEO, 2011). É ele o responsável em formar outros profissionais, 

organizar e sistematizar informações bem como desempenhar papel articulador na 

formação política e cultural dos cidadãos (GATTI & BARRETO, 2009). Mas como o 

professor é visto pela sociedade? O que de fato garante ao professor a identidade de 

profissional? Será que de fato o professor no Brasil se constitui como um profissional? 

Para Lüdke (2004), a diminuição do prestígio em relação à profissão de 

professor é uma questão que já data algum tempo. Segundo a autora, é comum observar 

as pessoas comparando a escola em seu tempo de estudo com a de agora. Mas como 

assinala, já nos anos 30 e 40 haviam normalistas que não queriam ser professoras, 

mesmo que isso acrescentasse uma quantia à renda familiar. 

Apesar do mercado de trabalho ter mudado ao decorrer dos anos, vemos hoje, 

que o ofício de professor ainda é visto com desprestígio. Fato este corroborado pela 

representação social negativa que é repassada pelos próprios professores. Neste 

contexto, os futuros professores começam a construir sua identidade profissional em 

ambientes subsidiados em práticas e modos de atuar, estabelecidos e consolidados pela 

própria instituição escolar (LIBÂNEO, 2010). 

A história de vida e a cultura do professor estão inerentemente ligadas à sua 

identidade pessoal e, consequentemente, à profissional. Portanto, segundo Nóvoa 

(1992), “Mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação 
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de professores é o momento-chave da socialização e da configuração profissional” (p.4), 

ou seja, a formação inicial vai além de se aprender conteúdos, consiste também no 

contato com o ensino. Pois como nos afirma Lüdke (2004), “não se pode falar de 

profissionalização docente sem se referir ao estabelecimento de ensino” (p. 1174). 

Dentro dessa conjunção, entender as concepções que os futuros professores 

têm sobre formação, implica em perceber como ele constrói sua identidade profissional. 

Assim sendo, o presente trabalho têm por objetivo investigar quais são os significados 

que os acadêmicos do primeiro e do sétimo semestre do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás atribuem à formação. 

 

Metodologia 

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa realizada para o Programa de 

Voluntários de Iniciação Cientifica (PIVIC/UFG) realizada no período 2011/2012. A 

pesquisa foi intitulada “Formação de Professores de Ciências e Biologia no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas/UFG: as representações dos estudantes sobre a 

profissão docente”. Foram entrevistados alunos do primeiro e do sétimo semestre do 

curso de Licenciatura de Ciências Biológicas com o objetivo de identificar quais as 

representações eles tinham sobre função e profissão docente. 

Para a escolha dos voluntários foram convidados acadêmicos nas salas do 

primeiro e sétimo período. Os quatro primeiros que se disponibilizaram foram os 

escolhidos para concederem as entrevistas. Entretanto, um dos voluntários do primeiro 

período não compareceu no dia combinado para a entrevista, totalizando, dessa forma, 

sete (7) voluntários. 

O roteiro das entrevistas foi estruturado com quatro questões abordando as 

concepções dos alunos sobre formação, função docente e contribuições das disciplinas 

de conhecimento biológico e pedagógicas para a formação de professores. Neste recorte 

selecionamos apenas uma das questões para discussão: “Em sua opinião, o que significa 

formação?”. 

As entrevistas foram realizadas obedecendo a seguinte sequência: a) Leitura da 

questão; b) Tempo para reflexão; e c) Leitura da questão novamente com a gravação em 

áudio das respostas. A análise dos dados foi alcançada por meio da abordagem 

qualitativa, a partir de uma adaptação da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) feita 

por Porto, Simões e Moreira (2004).  
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As unidades de significado são temáticas que tem por intuito caracterizar e 

estudar motivações, opiniões, decisões, entre outros (BARDIN, 2011). Elas foram 

estruturadas com base nos seguintes passos: a) Leitura das repostas; b) Releitura das 

respostas destacando os significados atribuídos pelos acadêmicos à palavra formação; c) 

Categorização e elaboração da tabela de convergência das unidades de significado. 

 

Resultados e discussões 

A partir da análise da resposta da questão “Em sua opinião, o que significa 

formação?” foi possível definir duas unidades de significado que os acadêmicos 

atribuem à formação. A unidade de significado “A” apresenta uma ideia de formação 

técnica para o exercício profissional. Enquanto a unidade de significado “B” apresenta 

elementos que valorizam o exercício do pensar e a construção do conhecimento durante 

a formação inicial. Afim de melhor expô-las optamos por apresentá-las em um quadro 

(Quadro 1). Ele demonstra o número de voluntários e as respectivas unidades de 

significados atribuídos à formação.  

 

                                                                           Semestre                  

Unidade de Significado Primeiro Sétimo 

A) Formação como preparo e capacitação para o mercado 

de trabalho. 

 

1 

 

3 

 

B) Formação como um processo de construção e 

desenvolvimento do pensamento e conhecimentos. 

 

2 1 

 
Quadro 1 – Unidades de significado atribuídas pelos acadêmicos dos dois semestres analisados. 

 

Como se pode observar, três alunos do sétimo semestre percebem a formação 

como um preparo para exercer funções e atuar em alguma profissão. Apenas um 

acadêmico do primeiro semestre declarou em seu discurso ideias relacionadas à mesma 

unidade de significado para formação. Podemos inferir é que os alunos do primeiro 

semestre do curso em questão entendem a formação como uma etapa que possibilita o 

desenvolvimento de ideias e conhecimentos, ao contrário do que percebem os 

acadêmicos do sétimo período. Esses dados denunciam a dificuldade, do curso em 

questão, de implementar as discussões postas para a formação de profissionais docentes 

que sejam críticos e reflexivos sobre suas práticas. No trecho da entrevista do voluntário 

I (sétimo semestre), verificamos claramente os indícios da formação como uma 

instrumentalização da técnica, pois como ele declara “[...] a formação ela... ela te dá 

uma base pra você trabalhar...”. 
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Segundo Nóvoa (1992), a formação deve ser a base para a construção de uma 

autonomia profissional estimulada por uma perspectiva crítico-reflexiva. Desta forma, 

cabe colocar em relevo uma discussão que não se esgotou e relaciona-se com a 

necessidade de se vincular a formação na perspectiva reflexiva numa proposta 

pedagógica de formação do professor de biologia, de tal maneira que não se restrinja 

apenas às discussões localizadas nas disciplinas pedagógicas. É necessário que ela 

permeie também as disciplinas de conhecimento biológico.  

O preparo e capacitação, nessa proposta, seria uma formação que 

possibilitasse ao profissional, dentro da realidade que estivesse inserido, conseguir 

apresentar soluções aos problemas por meio da autorreflexão da sua prática. Neste 

sentido, o papel das teorias durante a formação inicial docente seria segundo Pimenta & 

Lima (2009), 

[...] iluminar e favorecer instrumentos e esquemas para a análise e 

investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as 

ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 

questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre provisórias 

da realidade (p.43). 
 

Partindo dessa ideia cabe também ressaltar que urge questionarmos as práticas 

institucionalizadas e consolidadas na formação de professores, ao invés de tomarmos 

para questionamentos as práticas presentes na escola como ponto de partida, uma vez 

que o profissional que nela atua, foi formado pela universidade. É nela, que os futuros 

profissionais da educação, executam durante sua formação atividades que não 

estimulam a reflexão do ensino.  

Acreditamos que há necessidade de rever a própria concepção de formação 

docente, e até mesmo a prática pedagógica dos professores formadores. Como afirma 

Rosa (2002):  

Na universidade, vivemos (professores universitários) a ilusão de que não 

somos profissionais do ensino ou de que nossas práticas de ensino não 

constituem objetos legítimos de pesquisa. Assim, não questionamos os 

fundamentos de nossas práticas pedagógicas, nem nossos postulados 

implícitos sobre a natureza dos saberes relativos ao ensino (p. 3).  
 

Reconhecemos que o professor universitário adentra nos cursos de formação 

docente, nos quais não se cobram dele os pré-requisitos de articulação de conteúdos 

específicos de sua área de formação com a área de ensino. Muitos desses professores se 

vêem somente como pesquisadores, e se esquecem do seu ofício de formar professores. 

O professor de licenciandos deve compreender que seu trabalho está em formar 

docentes que, “além da competência em relação ao conteúdo com o qual irão trabalhar, 
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precisam necessariamente saber como transformar o conteúdo científico aprendido em 

um conteúdo de modo a ser aprendido pelo seu futuro aluno” (GONÇALVES; 

GONÇALVES, 1998, p. 119). 

Podemos ainda nos indagar: O que acontece nessa trajetória para que tal quadro 

se configure? A natureza das ciências biológicas contribui para que os futuros 

professores de biologia possam criar, recriar e (re)pensar práticas tidas como certas? A 

forma de como são tratados os conhecimentos biológicos no curso, permitem a 

discussão, o questionamento de práticas postas pelos professores? Qual é a proposta de 

formação que o curso apresenta aos licenciandos? Acreditamos que não podemos 

desvincular a discussão dessas questões da preocupação dos acadêmicos com a 

instrumentalização para o futuro exercício profissional. 

Durante a formação inicial, por exemplo, nas aulas práticas em laboratório, os 

acadêmicos geralmente seguem roteiros que ditam os passos a serem seguidos, sem ao 

menos questionar os processos envolvidos. As aulas são estruturadas na base da 

reprodução de experimentos com resultados já pré-determinados. Para Krasilchik 

(2008), a atividade no laboratório, dentro dessa perspectiva, é reduzida a uma atividade 

manual, perdendo dentre outros objetivos, a função de estimular o desenvolvimento 

capacidades para a resolução de problemas e compreender conceitos básicos. 

Muitas disciplinas na universidade ainda estão alicerçadas em programas, em 

formas que desconsideram a incerteza, em que são evidenciadas técnicas, em “receitas” 

que não estimulam a reflexão para a resolução de problemas no ensino. Segundo Morin 

(2005), “Todo o nosso ensino tende ao programa, ao passo que a vida exige estratégia 

[...]”. Uma vez que a formação inicial se estrutura assim, o profissional da educação 

quando chega ao mercado de trabalho encontra dificuldades em lidar com as diferentes 

realidades que o assolam. 

Na escola, por exemplo, observa-se que os professores se deparam com uma 

diversidade cultural que faz com que cada sala de aula seja única. Segundo Moreira e 

Candau (2007), cada configuração familiar de onde os discentes são oriundos contribui 

para isto, já que cada família “compartilha uma cultura, compartilha um conjunto de 

significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização de 

linguagem” (p.12). Quando essas diferentes culturas entram em contato surgem 

confrontos. 

Em função dessas situações conflituosas, os profissionais da educação 

deveriam ter em mente que a execução dos programas (planos de aula, por exemplo), 
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nem sempre saem como planejado. As relações e o desenvolvimento das atividades no 

ensino envolvem incertezas que não podem ser previstas na elaboração dos programas. 

Dentro desse contexto, entendemos que uma possibilidade viável para formação de 

professores seria formar profissionais que saibam trabalhar com estratégias, pois 

segundo Morin (2005), 

O programa é a determinação a priori de uma seqüência de ações tendo em 

vista um objetivo. O programa é eficaz, em condições externas estáveis, que 

possam ser determinadas com segurança. Mas as menores perturbações 

nessas condições desregulam a execução do programa e o obrigam parar. A 

estratégia, como o programa, é estabelecida tendo em vista um objetivo; vai 

determinar os desenvolvimentos da ação de escolher um deles em função do 

ela conhece sobre um ambiente incerto. A estratégia procura incessantemente 

reunir as informações colhidas e os acasos encontrados durante o percurso” 

(p. 62). 

 

Dessa forma, a formação deveria propiciar ao profissional da educação o 

entendimento de quão as atividades executadas no interior da escola e o 

desenvolvimento do conhecimento cientifico são dinâmicas, ou seja, mutáveis. 

Entretanto, por meio dos resultados obtidos, acreditamos que no curso analisado ainda 

predomina uma formação voltada à elaboração de programas. O reflexo disso é a 

formação de profissionais técnicos. Percebemos assim, que o curso em questão, ao invés 

de promover a formação como um processo de desenvolvimento do conhecimento, ele 

tem contribuído com o inverso. 

A proposta da formação como um processo de construção deve levar em 

consideração a vivência se faz instrumento fundamental da atuação profissional. 

Durante a formação não devem ser ignorados os fenômenos já vivenciados pelo futuro 

professor, pois a construção da identidade profissional do cidadão é um 

desenvolvimento pessoal que se dá por meio da experiência (NÓVOA, 1992).  

Apenas um dos quatro voluntários do sétimo semestre conceberam formação 

como um processo de construção, enquanto nenhum aluno do primeiro semestre 

apresentou indícios sobre isto. Vemos no discurso do voluntário II que a formação para 

ele é um processo continuo e inerente à vida. Dessa forma, a formação é um processo 

constante e nessa perspectiva, se constrói na identidade pessoal. O profissional da 

educação, por exemplo, tem que ter isto em mente, pois “quem forma se forma e re-

forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2010, 

p.23). Assim segundo Nóvoa (1992), 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre  

as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal  (p.25). 
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Apesar dos dois voluntários conceberem a formação como um processo, 

verificamos no discurso do voluntário II que ele dá ênfase aos conhecimentos sendo a 

palavra dita duas vezes. Segundo Fiorentini et al (1998), 

[...] conhecimento aproximar-se-ia mais com a produção científica 

sistematizada e acumulada historicamente com regras mais rigorosas de 

validação tradicionalmente aceitas pela academia; o saber, por outro lado, 

representaria um modo de conhecer/saber mais dinâmico, menos 

sistematizado ou rigoroso e mais articulado a outras formas de saber e fazer 

relativos à prática não possuindo normas rígidas formais de validação [grifos 

do autor] (p.312). 

 

Dessa forma, ao reconhecer a formação como um processo de construção de 

conhecimentos, valores ou de costumes, o voluntário está considerando outras formas 

de saber e fazer que são tidos como importantes na formação docente. Podemos 

perceber assim, que a identidade pessoal é o local em que se desdobram as interações da 

identidade profissional, como nos afirma Nóvoa (1992).  

 

Considerações Finais 

Para a consolidação da identidade docente, reconhecemos que o Ensino 

Superior (formação inicial) não garante, por si só, o domínio satisfatório dos conceitos 

científicos das áreas de conhecimento, e tampouco o conhecimento de como ensinar tais 

conceitos. Nesse sentido, a formação inicial poderia ser diferencial, caso fosse assumida 

uma política de formação de professores envolvida, de fato, com a natureza dos 

processos de aprendizagem da docência.  

Desta forma, vivenciar a rotina da escola, investigar as práticas dos professores 

formadores de professores e trabalhar criticamente as atividades docentes, pode 

contribuir para a formação de uma identidade docente com capacidade inovadora-crítica 

das atividades da profissão, pois permite um olhar crítico dos processos pedagógicos, à 

maneira de perceber os educandos e suas aprendizagens. Faz-se necessário ainda 

refletirmos sobre a trajetória formativa dos acadêmicos no curso de licenciatura em 

ciências biológicas no sentido de procurar entender os motivos da mudança das 

percepções.  

 

Referências Bibliográficas 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

 

FIORENTINI, D.; SOUZA JÚNIOR, A. J. de; MELO, G. F. A. de. Saberes docentes: 

um desafio para acadêmicos e práticos. GERALDI, C. M. G.; FIORENTINI, D.; 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 8



PEREIRA, E. M. de A. (orgs). Cartografias do trabalho docente: professo(a) – 

pesquisador(a). Campinas, SP: Mercado de Letras, P. 307-335, 1998. 

 

PIMENTA, G. S.; LIMA, M. S. L. Estágio: Diferentes concepções. In: GARRIDO, S.; 

LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa . Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 2010. 

 

GATTI, B.; BARRETTO, E. S. S. (Coord.). Professores do Brasil: impasses e 

desafios. Brasília: Unesco, 2009. 

 

GONÇALVES, T. O.; GONÇALVES, T. V. O. Reflexões sobre uma Prática Docente 

Situada: Buscando novas Perspectivas para a Formação de Professores. GERALDI, C. 

M. G., FORENTINI, D., PEREIRA, E. M. de A.(orgs.). In: Cartografias do trabalho 

docente: professor(a) – pesquisador(a). Campinas:Mercado de Letras, 1998, p. 105-

134. 

 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4ª Ed. São Paulo: Editora USP, 

2008. 

 

LIBÂNEO, J. C. Prefácio. In: GUIMARÃES, V.S. Formação de Professores: saberes,  

identidade e profissão. 5ª ed. Campinas/SP: Papirus, 2010. 

 

______, J.C. Adeus professor, adeus professora ? Novas exigências educacionais e a 

profissão docente. 13ª ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

LUCE, M. B. Valorização da profissão docente: substantivada ou adjetivada? In: 

<http://www.ufrgs.br/faced/mbluce/Valoriza%C3%A7%C3%A3o%20da%20profissao 

%20docente.pdf> (Acesso em: 08/2011).  

 

MELLO, G. N. Formação inicial de professores da Educação Básica uma (re)visão 

radical. São Paulo: Perspectiva, v. 14, n.1, 2000. 

 

MORIN, E. Enfrentar a Incerteza (Aprender a viver, continuação). In: MORIN, E. A 

Cabeça Bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de janeiro, 11ª 

Ed., Beltrand Brasil, 2005. 

 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. Os 

professores e sua formação. 3ª Ed. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1992. 

 

PORTO, E. SIMÕES, R. e MOREIRA, W.W. Corporeidade e Ação Profissional na 

Reabilitação: (Des) Encontros. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. V.25, No. 

03: Campinas, 2004.  

 

ROSA, D. E. G. Investigação-ação Colaborativa sobre Práticas Docentes na 

Formação de Formadores. Tese de Doutorado em Educação. Faculdade de Ciências 

Humanas. Universidade Metodista de Piracicaba, 2002. 

 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 9


