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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender como o contexto 

formativo contribui para o desenvolvimento profissional de futuros professores em 

iniciação à prática docente. Para tanto, buscamos caracterizar quais as 

aprendizagens e as dificuldades vivenciadas nos contextos formativos pelos futuros 

professores, bem como os elementos intrínsecos a tais contextos e que viabilizam o 

desenvolvimento profissional. Os contextos investigados foram o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), especificamente os 

subprojetos de Química e Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e o Mestrado em Ensino de Física e Química da Universidade de Lisboa 

(MEFQ). Em ambos os contextos, os futuros professores estão em contato com a 

escola de forma sistemática. A metodologia empregada em nosso estudo tem raízes 

na investigação qualitativa com orientação interpretativa e com o design do estudo 

de casos múltiplos com finalidade instrumental. Participaram desse estudo como 

sujeitos principais 40 futuros professores do PIBID de Física, 24 futuros professores 

do PIBID de Química e 5 futuros professores do Mestrado em Ensino de Química e 

Física. Como sujeitos coadjuvantes participaram 3 Coordenadores de Área do 

PIBID, a professora de Iniciação à Prática Profissional do MEFQ, e 8 professores 

que lecionam Química e/ou Física em escolas públicas. Foram utilizados vários 

instrumentos de recolha de dados: observação naturalista, questionário descritivo, 

entrevista individual, grupo focal, leitura de registros escritos e documentos oficiais. 

Na análise dos dados foi utilizado o método do questionamento e da comparação 

constante. Os resultados evidenciam que as principais aprendizagens dos futuros 

professores estão relacionadas à estratégia empregada, à mudança na 

compreensão do papel do professor e do aluno em sala de aula, à construção do 

perfil profissional e ao desenvolvimento de práticas colaborativas. As principais 

dificuldades evidenciadas referem-se à elaboração de atividades, à gestão de tempo 

e de grupo, à dinâmica da sala de aula e às condições materiais de trabalho. As 

características inerentes aos contextos formativos investigados contributivas para o 

desenvolvimento profissional são: a investigação da própria prática, a colaboração, a 

reflexão centrada na prática e o foco na aprendizagem dos alunos e na melhoria das 

escolas públicas. A partir dos resultados obtidos, evidencia-se que os contextos 

formativos centrados na escola têm a potencialidade de redimensionar a prática a 



partir da análise das ações, em um trabalho colaborativo, bem como oportunizar a 

tomada de consciência das concepções, da atuação e da maneira de entender a 

profissão. Destaca-se a necessidade de uma mediação efetiva dos formadores para 

que os futuros professores possam empreender a investigação da própria prática e, 

por conseguinte, construir estratégias de ensino que promovam a aprendizagem, o 

que, além de elevar a qualidade da educação, oportuniza o desenvolvimento 

profissional ao longo da vida.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional de professores. Formação inicial de 

professores. Iniciação à prática profissional. Ensino de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how the educational context contributes to the 

professional development of future teachers on introduction to teaching practice. To 

this end, we seek to characterize what the learning and the difficulties experienced in 

training contexts by future teachers, as well as the intrinsic elements to the training 

contexts that enable professional development. The investigated contexts were the 

Institutional Program Initiation Grant to Teaching (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID), specifically the sub-projects of Chemistry and Physics 

of the Federal University of Rio Grande do Norte (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN) and Masters in Teaching of Physics and Chemistry of the 

University of Lisbon (MEFQ ). In both contexts, the future teachers are in contact with 

the school in a systematic way. The methodology used in our study is rooted in 

qualitative research with interpretative guidance and the design in the study of 

multiple cases with instrumental purpose. Participated in this study as the main 

subject, 40 future teachers PIBID of Physics, 24 PIBID future teachers of Chemistry 

and 5 future Master Teachers in Teaching Chemistry and Physics. As supporting 

subjects, participated in 3 PIBID Area Coordinators, the teacher of Introduction to 

Professional Practice of MEFQ, and 8 teachers who teach chemistry and / or physics 

in public schools. Multiple data collection tools were used: naturalistic observation, 

descriptive questionnaire, individual interviews, focus groups, reading of written 

records and official documents. In analyzing the data, we used the method of 

questioning and constant comparison. The results showed that the main learning of 

future teachers are related to the strategy employed in class, the change in the 

understanding of the role of teacher and student in the classroom, the construction of 

the professional profile and the development of collaborative practices. The main 

difficulties were related to the development of activities, the management of time and 

group, the dynamics of the classroom and the material conditions of work. The 

characteristics inherent in training contexts investigated for professional development 

are: the practice itself of the research, the collaboration, the focused reflection on 

practice, focus on student learning and the improving public schools. From the 

results, it is evidenced that the training contexts centered at school have the 

capability to resize the practice based on the analysis of actions, in a collaborative 

work as well as create opportunities for awareness of the concepts, the acting and 



the way to understand the profession. It is needed for effective mediation trainers, so 

that future teachers undertake their own practice and, therefore, they can build 

teaching strategies that promote learning which, in addition to increase the quality of 

education, favor the professional development throughout life. 

 

Keywords: Teachers’ professional development. Initial teachers training. Teaching 

practice. Science teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El siguiente estudio tuvo como objetivo comprender cómo el contexto 

formativo contribuye para el desarrollo profesional de futuros profesores en iniciación 

a la práctica docente. Para ello, buscamos caracterizar cuáles son los aprendizajes y 

las dificultades vivenciadas en los contextos formativos por los futuros profesores, 

así como los elementos intrínsecos a los contextos formativos y que permiten el 

desarrollo profesional. Los contextos investigados fueron el Programa Institucional 

de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID), específicamente los subproyectos de 

Química y Física de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (UFRN) y la 

Maestría en Enseñanza de Física y Química de la Universidad de Lisboa (MEFQ). 

En ambos contextos, los futuros profesores están en contacto con la escuela de 

forma sistemática. La metodología empleada en nuestro estudio tiene raíces en la 

investigación cualitativa con orientación interpretativa y con el design del estudio de 

casos múltiplos  con finalidad instrumental. Participaron de este estudio como 

sujetos principales 40 futuros profesores del PIBID de Física, 24 futuros profesores 

del PIBID de Química y 5 futuros profesores de la Maestría en Enseñanza de 

Química y Física. Como sujetos coadyuvantes participaron 3 Coordinadores del Área 

del PIBID, la profesora de Iniciación a la Práctica Profesional del MEFQ y 8 

profesores que imparten Química y/o Física en escuelas públicas. Fueron utilizados 

varios instrumentos de recolecta de datos: observación naturalista, cuestionario 

descriptivo, entrevista individual, grupo focal, lectura de registros  escritos y 

documentos oficiales. En el análisis de los datos fue utilizado el método del 

cuestionamiento y de la comparación constante. Los resultados evidencian que los 

principales aprendizajes de los futuros profesores están relacionados a la estrategia 

empleada, al cambio en la comprensión del papel del profesor y del alumno en sala 

de clase, a la construcción del perfil profesional y al desarrollo de 

prácticas   colaborativas. Las principales dificultades evidenciadas se refieren a la 

elaboración de actividades, a la gestión del tiempo y del grupo, a la dinámica de la 

sala de clase y a las condiciones materiales de trabajo. Las características 

inherentes a los contextos formativos investigados contributivas para el desarrollo 

profesional son: la investigación de la propia práctica, la colaboración, la reflexión 

centrada en la práctica y el foco en el aprendizaje de los alumnos y en la mejoría de 

las escuelas públicas. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que los 



contextos formativos centrados en la escuela tienen la potencialidad de 

redimensionar la práctica a partir del análisis de las acciones, en un trabajo 

colaborativo, así como oportunizar la tomada de consciencia de las  concepciones, 

de la actuación  y de la manera de entender la profesión. Se destaca la 

necesidad  de una mediación efectiva de los formadores para que los futuros 

profesores puedan emprender la investigación de la propia práctica y, por 

consiguiente, construir estrategias de enseñanza  que promuevan el aprendizaje, lo 

que, además de elevar la calidad de la educación, oportuniza el 

desarrollo  profesional a lo largo de la vida.  

 

Palabras-clave: Desarrollo profesional de profesores. Formación inicial del 

profesorado. Iniciación a la práctica profesional. Enseñanza de ciencias. 
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AVISO AOS TRIPULANTES 
 
As imagens e os trechos que ilustram a abertura de cada capítulo deste 
trabalho são do livro “O velho e o Mar”, de Ernest Hemingway. O enredo 
retrata a história de um pescador, Santiago, que, em certa ocasião, em alto 
mar, encontra um enorme peixe, o maior já visto por ele. Após viver uma 
série de intempéries, consegue chegar até a praia, exausto, quase morto, 
com o seu grande peixe. Apesar de todas as dificuldades vivenciadas, 
Santiago não largou o anzol, foi até o fim, demonstrando perseverança. Ao 
ler o livro, relacionamo-lo com as etapas da pesquisa, a nossa luta: luta com 
a compreensão do objeto de estudo, luta com as melhores palavras para 
descrever as ideias, luta com a estética. Ao lançar os nossos anzóis em alto 
mar, em novas profundidades, descobrimos que o “peixe” é muito maior do 
que a nossa canoa... Mas não é por isso que ele deixará de ser pescado. 
Parte dele chega até a praia. Da mesma forma, parte dessa experiência no 
mar da investigação em educação se encontra aqui descrito. A outra parte é 
a do vivido. Quem não a experienciou pode até achar que é história de 
pescador. Mas quem ficou com a marca do sol, com os olhos marejados e 
com as mãos feridas por conduzir o peixe até o fim, sabe que é verdade e 
valeu a pena. Com essa “digressão literária”, realizada entre a leitura de um 
referencial teórico e outro, é que consideramos ser uma metáfora que ilustra 
bem o nosso trabalho. 
Agora em frente, porque como diria Fernando Pessoa: “Navegar é preciso”. 
Naveguemos, então. 
 
OBS: A referência completa do livro é HEMINGWAY, Ernest. O Velho e o Mar. 15.ed. 
Trad. Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1972.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução de um trabalho tem a finalidade dos instrumentos náuticos: 

saber panoramicamente a posição da embarcação, para que a navegação seja 

segura. Assim, a introdução propicia ao leitor os elementos básicos para que este 

possa “navegar” por todo o texto com a orientação necessária. Para tanto, iniciamos 

o retomando o título do trabalho: Desenvolvimento profissional de futuros 

professores: travessias que se entrecruzam em contextos formativos. O título 

já nos insere em certo enquadramento. O foco do estudo é o desenvolvimento 

profissional de professores, os sujeitos são futuros professores, e os contextos 

formativos referem-se ao espaço e ao tempo dessa fase de formação, a saber: a 

formação inicial. Considerando que a formação deve ocorrer imersa na formação 

profissional (DAY, 2001; MARCELO GARCÍA; NÓVOA, 2009; ROLDÃO, 2007), esta 

deve centrar-se na prática profissional em todo o seu desenvolvimento, sendo o 

contexto formativo o lócus de formação dos futuros professores, no ambiente 

acadêmico, mas que não deixa de dialogar com a escola, sem a qual se torna sem 

sentido. Assim, denominamos de contextos formativos esses espaços e tempos de 

aprendizagem que, em nosso caso, têm como foco principal a escola. Nessa 

direção, objetivamos compreender como o contexto formativo contribui para o 

desenvolvimento profissional de futuros professores em iniciação à prática docente.  

Salienta-se que os dois contextos formativos que serão apresentados e analisados 

são centrados na iniciação à prática profissional.  

A discussão inicial está organizada da seguinte forma: 
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Figura 1. Sequência da discussão do capítulo 1. 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Nas últimas décadas foram elaborados diversos estudos, bem como 

relatórios no âmbito nacional e internacional, tendo como eixo central a educação e 

a profissão docente1, os quais chegaram à principal conclusão: a qualidade da 

profissão docente está no cerne da qualidade da educação2 (MONTEIRO, 2015).  

Na atual conjuntura de mudanças, marcada pelo impacto da informação no 

mundo científico e tecnológico, pela globalização da economia e reestruturação 

social, estudos voltados para a formação docente têm crescido e recebido destaque 

                                                           
1 A título de exemplo, Monteiro (2015) cita as Conferências sobre profissão docente realizadas em 
Nova York nos anos de 2011 e 2012, e em 2013, em Amsterdã. 
2 É relevante não perder de vista que o professor não é o único elemento que se deve investir para 
melhorar a qualidade da educação, pois existem diversas políticas públicas que são transversais, 
conforme sinalizaram Gatti e Barreto (2009). 
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como um dos eixos centrais no campo educacional (MARCELO GARCÍA, 1999).  A 

sociedade do conhecimento tem desafiado a academia a formar solidamente os 

futuros professores, aliando a pesquisa aos processos formativos. Desafia também 

os futuros professores a repensarem sua profissionalização (BEHRENS, 2003). 

Essas mudanças, que conduziram às reformas educativas, devem potencializar a 

profissionalidade dos professores e lhes possibilitar assumirem-se como seus 

agentes e, assim, melhorar as práticas na escola (FLORES, 2014). Com efeito, 

nenhuma reforma educativa será exitosa sem uma formação de professores que os 

prepare para as incertezas da prática (FLORES, 2014; IMBERNÓN, 2009). Todos 

esses aspectos devem estar atrelados a uma educação que não se limite ao 

atendimento a uma lógica de mercado, mas que priorize a qualidade social, a qual 

deve dar relevo a uma formação que valorize o desenvolvimento profissional e 

pessoal dos professores, atendendo aos seus anseios profissionais. 

 No Brasil, estamos vivenciando um momento de mudanças na formação de 

professores, materializadas em documentos, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (BRASIL, 2015), recentemente aprovadas, as quais reiteram os 

aspectos prioritários da formação inicial, dentre eles habilidades e competências 

para promover um ensino significativo, com estratégias diferenciadas, pautado em 

uma sólida formação teórica. Na área do ensino de Ciências, torna-se imperativo 

uma ciência para todos, apropriada aos interesses da cidadania, na qual estão 

integrados os valores da sustentabilidade (IZQUIERDO, 2012).  Contudo, apesar de 

se considerar que “a ciência está na sociedade e é para a sociedade” (UNESCO, 

2003), a formação dos professores de Ciências tem sido uma preocupação 

recorrente em função do déficit de professores nessa área, o mais alto do país 

(INEP, 2015).  

É recorrente a preocupação com o letramento científico, com as habilidades 

e competências que devem ser mobilizadas pelos alunos, sobretudo em virtude da 

formação deficitária dos professores que atuam na área. Em geral, os egressos dos 

cursos de Física e Química com melhor desempenho migram para outras áreas de 

atuação profissional, movimento reflexo da pouca atratividade da carreira docente, 

materializada especialmente nos baixos salários (ROITMAN, 2015). Percebe-se 

ainda uma dificuldade na compreensão dos conceitos da área, que se evidencia nos 

resultados de avaliações nacionais e internacionais, como pode ser identificado nos 
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resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA – 

Programme for International Student Assessment), fonte em larga escala disponível 

para verificar a proficiência em Ciências dos adolescentes (WAISELFISZ, 2009). No 

PISA de 2006, no eixo temático “domínio de competências científicas”, o Brasil ficou 

na 52ª posição entre os 57 países participantes. (INEP, 2013).  

Impera a visão do ensino como descrição teórica e/ou experimental, 

divorciada de seu sentido ético e do cotidiano dos alunos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002; KRASILCHIK 1987; CACHAPUZ, 2012). Considerando-se 

que a ciência faz parte da nossa cultura e deve ser ensinada a todos (MARTINS, 

2012), faz-se necessário problematizá-la, para que se torne compreensível tanto 

para os alunos quanto para os futuros professores. 

Esse é um desafio que se agiganta em face do déficit de professores na 

área. Dados recentes (INEP, 2015) mostram que ainda há 171.168 turmas de 

Ensino Médio regular que não são atendidas por professores com formação 

específica em Física e 123.112 que não são atendidas por professores com 

formação específica em Química. Um dos fatores explicativos dessa problemática 

encontra-se na formação inicial. Evidência disso é que, no período de 2001 a 2013, 

apenas 23,4 mil alunos concluíram o curso superior de licenciatura em Física, 

embora cerca de 101 mil tenham ingressado nesse curso.  No mesmo período, 

cerca de 136 mil alunos ingressaram no curso de Licenciatura em Química, dos 

quais em torno de 43 mil se graduaram (INEP, 2015).   

No entanto, os problemas na formação inicial de professores não se limitam 

ao contexto brasileiro. Há escassez de bons professores de ciências (OSBORNE; 

DILLON, 2008). Em países como Portugal, por exemplo, apesar de não haver déficit 

de professores na educação básica nem a desvalorização a partir dos baixos 

salários, há outras dificuldades. Os professores encontram limitações em utilizar 

estratégias pedagógicas diferenciadas, centradas na aprendizagem do aluno, bem 

como em investigar sua própria prática, mesmo após a Declaração de Bolonha3 

                                                           
3 A Declaração de Bolonha é um documento, aprovado em 19 de junho de 1999, que possibilita a livre 

mobilidade dos estudantes entre as universidades europeias. Tal proposição é signatária da 
Declaração de Sorbonne, de 1998. A partir da Declaração de Bolonha foi implementado um sistema 
organizado em duas fases: a graduação (duração mínima de 3 anos) e a pós-graduação (com 
duração de  2 anos). A iniciativa procura alicerçar a construção de uma “Europa do conhecimento”, 
com uma formação voltada para o desenvolvimento de competências. A aprendizagem baseada em 
competências requer um envolvimento global do aluno, que deve implicar-se de forma mais efetiva na 
sua aprendizagem, enfatizando-se o papel do professor como facilitador e promovendo-se, assim, a 
mudança de um paradigma centrado no professor para um paradigma centrado no aluno. (SANTOS, 
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(SANTOS, ANDRADE, ALARCÃO, 2008). É necessário que o professor aprenda a 

aprender, no contexto de aprendizagem ao longo da vida (BRITO, 2012). Além 

desse aspecto, há vários modelos e práticas de formação de professores, o que 

dificulta a caracterização precisa dos fatores que determinam uma boa formação. 

Com efeito, a partir do crescimento exponencial do desenvolvimento científico-

tecnológico, a formação dos professores de ciências está sempre aquém do que é 

considerado desejável (MARTINS, 2003). 

Por considerar que o ensino de qualidade está associado a uma adequada 

formação dos docentes (BLANCO; MELLADO, 1999), evidencia-se a relevância do 

estabelecimento de investigações que contemplem o desenvolvimento profissional 

dos professores em formação inicial (PONTE, 2004). Afinal, o conhecimento 

profissional construído como resultado do seu próprio desenvolvimento é 

fundamental para que os professores possam desempenhar com sucesso a sua 

atividade profissional, tornando-se mais aptos a refletirem em/nas/sobre suas ações 

(ALMEIDA, 2012).  

Apesar de haver um grande leque de estudos que discutem o 

desenvolvimento profissional sob diferentes perspectivas e entendimentos, recebe 

relevo na literatura de referência a concepção de que esse deve ter como pilares a 

reflexão centrada na prática e a colaboração (DAY, 2001; FERNANDÉZ-CRUZ, 

2006; FULLAN; HARGREAVES, 2000; MARCELO GARCÍA, 1999; SPARKS; 

LOUCKS-HORSLEY, 1990, ZEICHNER, 1993), por possibilitarem o diálogo reflexivo, 

o trabalho conjunto, a discussão de ideias e a reestruturação do pensamento (VAN 

ZEE, LAY, ROBERTS, 2003). E, como a prática só pode se constituir em uma 

epistemologia se ela estiver acrescida da análise e da reflexão na e sobre a sua 

própria ação (MARCELO GARCÍA, 1999), defende-se que os professores devem 

aprender na e a partir da prática, de forma reflexiva, ao pensar sobre as 

potencialidades e limitações de sua ação pedagógica, bem como em formas de 

superar essas limitações (ELBAZ, 1983; FULLAN; HARGREAVES, 2000). 

Essa reflexão se efetiva de forma estruturada, intencional e fundamentada a 

partir de práticas colaborativas que apoiem o professor  na interpretação dos 

                                                                                                                                                                                     
ANDRADE, ALARCÃO, 2008). Com o Decreto-Lei n.º 43/2007, a habilitação para a docência (de 
Física e Química, no caso), pressupõe a obtenção do grau de mestre, através da realização de um 
mestrado em ensino. No mestrado há uma ênfase à área das metodologias de investigação 
educacional. 
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resultados da investigação de sua prática e viabilizem o questionamento destas 

(DAY, 2007; FULLAN; HARGREAVES, 2000; LEITE; RAMOS, 2010; MARCELO 

GARCÍA, 2009; SCHÖN, 1992, 2000; ZEICHNER, 1993).  

Nesse sentido, para se refletir na experiência é essencial focar na prática no 

contexto de trabalho, inserindo os futuros professores na escola desde os primeiros 

anos da formação inicial (NÓVOA, 2007), pois o espaço escolar é, por excelência, o 

local onde são desenvolvidas as atividades de formação de seus profissionais, com 

a identificação dos problemas e a elaboração de soluções – aspectos que 

privilegiam a escola como lugar de aprender e lugar de fazer (BARROSO, 1992) –, o 

que contribui para o desenvolvimento profissional dos futuros professores.  

Apesar de prática na formação inicial ter se evidenciado como um dos 

aspectos fulcrais para a melhoria da aprendizagem dos alunos e da qualidade do 

ensino (FLORES, VIEIRA, FERREIRA, 2014), no Brasil, os cursos de licenciatura 

ainda se mantêm com predominância dos estudos teóricos. A relação teoria / 

prática, bem como estudos sobre a escola são quase ausentes nas dinâmicas 

curriculares, o que indica uma formação de caráter abstrato e desarticulada do 

contexto de atuação do professor (GATTI, BARRETO, 2009). Na formação inicial 

dos professores de Ciências, essas características são quase universais 

(LEDERMAN, LEDERMAN, 2015).  

Assim, torna-se imperativo discutir a contribuição de processos formativos 

centrados na escola desde a formação inicial dos professores, por ser um dos 

momentos propícios para se pensar no desenvolvimento profissional4, devido à 

ampliação das potencialidades do futuro professor e por oportunizar situações que 

lhe permite tornar-se um sujeito ativo de seu processo de aprendizagem profissional 

(MARCELO GARCÍA, 1999; MORAIS; MEDEIROS, 2007; PONTE, 1998). 

Um dos pressupostos de nosso trabalho é a imprescindibilidade da iniciação 

à prática profissional para o desenvolvimento profissional desde a formação inicial 

dos professores, mediada e orientada para a colaboração e a reflexão. Contudo, os 

professores, após os processos de inserção na escola e na sala de aula, 

oportunizados na formação inicial, muitas vezes, ainda se limitam ao 

desenvolvimento de atividades de cunho burocrático e tradicional. Considera-se 

ainda que os professores estão inseridos em uma cultura profissional de isolamento, 

                                                           
4 Salientamos que o DPP acontece ao longo da vida. Contudo, a formação inicial (considerando o 

momento de entrada na licenciatura) é o primeiro momento no qual há intencionalidade  de DPP.  
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o que inviabiliza a colaboração e a reflexão centrada na prática (MARCELO 

GARCÍA, 1999). 

Apesar da relevância da reflexão centrada na prática e da colaboração, os 

professores têm pouca oportunidade para refletir coletivamente sobre suas práticas 

(DAY, 2001). No que se refere às práticas colaborativas, apesar da relevância 

destas para o desenvolvimento profissional, o que pressupõe um sentimento de 

pertença a um grupo colaborativo, no qual as críticas são tidas como essenciais para 

o avanço qualitativo do seu desenvolvimento profissional (BOAVIDA; PONTE, 2002), 

há uma resistência dos professores em trabalhar colaborativamente, pois isso requer 

a superação do medo de errar e se expor em um grupo de trabalho. Essa resistência 

relaciona-se ao fato de a cultura profissional dos professores ainda ser muito 

marcada pelo individualismo e pelo espírito defensivo (ABELL, 2000; FEIMAN-

NEMSER, FLODEN, 1986). Além disso, nem sempre atividades realizadas 

colaborativamente repercutem em melhoria das práticas educacionais, pois existem 

vários níveis de colaboração (HARGREAVES, 1998; KUUSIASAARI, 2014). 

Outro agravante é sinalizado por estudos empíricos sistematizados por 

Marcelo García (1994), os quais salientam que a formação inicial não tem 

possibilitado, de forma ampla, aos futuros professores, a reelaboração do que 

observam e vivenciam nas práticas supervisionadas. As investigações indicam que 

essas experiências em sala de aula não alteram o modelo de ensino transmissivo. 

Ou seja, após o princípio de inserção na escola, reproduzem aspectos que 

caracterizam o ensino tradicional.  

Essa problemática suscita-nos o seguinte problema de estudo: Como 

contextos formativos centrados na escola contribuem para o desenvolvimento 

profissional de futuros professores em iniciação à prática docente?  

 

A partir do problema de estudo, emergiram as seguintes questões de 

investigação: 

• Quais aprendizagens contributivas para o desenvolvimento profissional dos 

futuros professores estão sendo priorizadas nos contextos formativos 

investigados? 

• Que dificuldades são vivenciadas pelos futuros professores nos contextos 

formativos investigados, centrados na escola? 
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• Quais características inerentes aos contextos formativos investigados 

favorecem o desenvolvimento profissional de futuros professores e em que 

aspectos dialogam com os princípios que regem esses contextos? 

 

Para tanto, inserimo-nos em dois contextos formativos em países diferentes, 

que têm como característica fulcral o foco na escola. Os contextos investigados 

foram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojetos de Física e Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e o Mestrado em Ensino de Física e Química da Universidade de Lisboa. As 

motivações pessoais para a escolha desses contextos serão em breve 

apresentadas. Os sujeitos principais da investigação são os futuros professores de 

Física e Química dos dois contextos investigados, sendo 64 do PIBID e 5 do MEFQ. 

Como sujeitos coadjuvantes que interferem diretamente na formação dos futuros 

professores, temos 8 professores de Física e/ou Química que lecionam na Educação 

Básica e 4 professores universitários que orientam os trabalhos desenvolvidos nas 

escolas públicas contempladas.   

Percebemos que, mesmo situados em conjunturas educacionais e culturais 

distintas, encontramos dois contextos formativos que, pelo pouco tempo em vigor, 

possuem escassos5 estudos sistematizados sobre suas repercussões para o 

desenvolvimento profissional dos que deles fazem parte.  

Conhecer e problematizar esses aspectos torna-se uma atividade profícua 

que vem somar com a literatura sobre o desenvolvimento profissional de futuros 

professores e formação inicial.  

 

1.2 MOTIVAÇÕES PARA ESTUDAR A PROBLEMÁTICA 

 

As motivações que me levaram a estudar a problemática apresentada 

assentam-se nas esferas pessoal, acadêmica e teórica. As de ordem pessoal 

remetem à minha formação para a docência, logo, relacionam-se com as motivações 

acadêmicas. Como aluna do magistério, ainda no Ensino Médio (1997- 1999), 

participei do Estágio Supervisionado. Em minha primeira semana de observação, ao 

ter o primeiro contato com a sala de aula, ouvi o professor da turma (formado em 

                                                           
5 Apesar de  o PIBID ser objeto de estudo de uma série de investigações, nos referimos ao foco no 

desenvolvimento profissional dos futuros professores que fazem parte do Programa. 
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Educação Física) perguntar-me “o que faremos hoje?”. Descobri na prática o que os 

autores denominam de “choque de realidade6”. Esse primeiro contexto formativo, de 

fato, contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, pois pude aprender grande 

parte das coisas que eu não deveria de fazer ao assumir a docência (e as fiz, muitas 

vezes).  

 já no estágio no curso de Pedagogia na UFRN (2003 – 2007), 

desenvolvíamos um trabalho colaborativo, que suscitava reflexões após as aulas, 

com vistas a elaborar atividades mais atraentes. Contudo, não havia a  consciência 

da necessidade de mudança. A reflexão era  sem conteúdo e a colaboração era 

pautada na colegialidade artificial (afinal, era obrigatório o estágio se desenvolver 

em duplas). Nesse período do estágio, que já era o penúltimo do curso (dividido em 

9 períodos), lembro-me da minha companheira de estágio dizer que “só mandam a 

gente ir para a escola no oitavo período, porque se fosse desde o início do curso 

não ficaria ninguém”. Naquele ano, duas de nossas colegas de turma 

desenvolveram síndrome do pânico ao ter o contato (brusco) com a realidade 

escolar. O “choque de realidade7” se torna fatal para alguns. 

Na época, como bolsista de iniciação científica de uma base de pesquisa 

que enfatizava a história e a filosofia da ciência no ensino, senti-me motivada a 

discutir ciência com as crianças, muito embora a professora da turma sempre nos 

lembrasse de que a ênfase era no ensino da Língua Portuguesa e da Matemática.  

Concluído o curso de Pedagogia, entrei no Mestrado em Educação (2008-

2010), da UFRN, com o interesse em estudar como professoras dos anos iniciais 

poderiam trabalhar nas aulas de Ciências com materiais atrativos aos alunos (no 

caso, histórias em quadrinhos). O desenvolvimento da pesquisa se inclinou mais 

                                                           

6  Desde já apresentamos nossa concepção de “realidade”, a qual ancora-se numa perspectiva 
sociológica, sendo “[...] uma qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem um ser 
independente da nossa própria volição (não podemos desejar que não existam)” (BERGER, 
LUCKMANN, 1983, p. 11). Contudo, não devemos desconsiderar que existem múltiplas realidades 
inseridas em uma realidade complexa como a escolar. São Berger e Luckmann (1983, p. 38) 
esclarecem sobre qual realidade falamos, ao afirmarem que “Entre as múltiplas realidades há uma 
que se apresenta como sendo a realidade por excelência. É a realidade da vida cotidiana”, sendo que 
esta só existe na interação social, pois é o que lhe dá significado. E a percepção desta tem diversas 
perspectivas, o que ratifica a relevância de se considerar o contato com a realidade da vida cotidiana 
escolar para atribuir um sentido ao que seja a profissão docente. 

7 Venmann (1984) foi o primeiro autor a citar o termo “choque de realidade”, no artigo: VEENMAN, S.  
Perceived Problems of Beginning teachers. In: Review of Educational Research Summer, 54, 1984, 
p.143-178. 
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para a formação continuada de professores do que para estratégias de ensino, o 

que me despertou para a área da formação docente. Contudo, pouco tinha estudado 

sobre a formação inicial quando, no fim do ano de 2010, fui convidada pela 

Coordenação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

para realizar uma oficina para os futuros professores. Foi quando tive conhecimento 

desse programa que muito me impressionou, em especial, pelo interesse dos alunos 

(futuros professores) participantes da oficina em rapidamente desenvolver uma 

atividade e levá-la para a escola e pela maneira como enfatizavam em seus 

discursos o desejo de serem professores da Educação Básica. Naquele momento, 

tive a sensação de que, se em minha formação inicial eu tivesse a possibilidade de 

participar de um programa de formação dessa natureza, minhas intervenções em 

sala de aula teriam sido bem mais significativas, pois o enriquecimento do repertório 

de experiências vivenciadas traria novas variantes ao meu desenvolvimento 

profissional.  

Assim, descrevo minhas motivações pessoais e acadêmicas em diferentes 

contextos formativos. Como o desenvolvimento pessoal está intimamente 

relacionado com o desenvolvimento profissional (DAY, 2001), nessa descrição eles 

se fundem. 

Teoricamente, a discussão encontra relevo pelo fato de existirem referências 

brasileiras que discutem o desenvolvimento profissional de professores em formação 

inicial ainda sem diferenciá-lo dos demais aspectos da formação de professores, 

como a profissionalidade docente, saberes e trabalho docente, que são outras áreas 

que podem ou não contemplar o DPP, mas não delineiam as especificidades deste.  

Contribuir teoricamente para alargar a discussão sobre o desenvolvimento 

profissional de professores fortalece o nosso interesse em realizar uma investigação 

dessa natureza, a qual evidencia a relevância do contexto formativo centrado na 

escola. 

Dos contextos formativos centrados na escola, no Brasil, tem destaque o já 

citado Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), uma 

iniciativa do Ministério da Educação, gerenciada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que intenciona, 

primordialmente, incentivar a formação de professores para a Educação Básica e, 

por conseguinte, elevar a qualidade da escola pública.  



33 
 

Nesse sentido, a proposta se configura como um programa de iniciação-

estímulo à docência e atende alunos matriculados em licenciaturas os quais, ao se 

vincularem ao PIBID, são inseridos no cotidiano das escolas da rede pública de 

ensino e assim desenvolvem ações como o planejamento e a participação em 

experiências e práticas docentes em parcerias com o professor efetivo da disciplina 

que já trabalha na escola (professor supervisor). A parceria para a realização de 

ações didáticas tem como eixo motivador a superação dos problemas de ensino-

aprendizagem identificados na comunidade escolar. A área de Ciências da Natureza 

foi considerada, desde a criação do Programa, como prioritária devido ao alto índice 

de evasão presente em suas licenciaturas. Com efeito, a expectativa é de que o 

PIBID contribua para diminuir essa evasão por meio da valorização e do estímulo ao 

magistério (fortalecimento da formação inicial, redução do choque de realidade, 

participação em ações didáticas que aumentam o interesse pela licenciatura, etc.). 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), há um déficit estimado 

de pelo menos 32.700 professores com formação específica nas disciplinas 

obrigatórias do ensino médio nas redes estaduais de educação em todo o Brasil. 

Física é o componente curricular mais preocupante – déficit de 9.906 professores 

(ano base 2012), seguida pelos professores de Química, 4.818. Além disso, Física é 

o únicocomponente curricular com déficit em todos os estados (BRASIL, 2013). Essa 

problemática também é uma das razões pelas quais elegemos como foco de nossa 

análise a formação dos licenciandos da área das Ciências da Natureza, futuros 

professores em potencial que integram o PIBID da UFRN. 

Ainda situado na interseção entre desenvolvimento profissional e  Ciências 

da Natureza foi que, no intuito de experienciar novos contextos formativos e de me 

aprofundar teoricamente na área da formação de professores, com o acesso a 

leituras diferenciadas e com a vivência de discussões em novos grupos de estudo, 

realizei o doutorado sanduíche8 em Portugal, na Universidade de Lisboa, sob 

orientação da professora Mónica Baptista. A referida professora leciona Iniciação à 

Prática Profissional no Mestrado em Ensino da Física e da Química da Universidade 

de Lisboa. Na oportunidade, tive acesso à formação dos futuros professores que 

fazem parte desse contexto, acompanhando-os às escolas, participando das 

                                                           
8 Doutorado sanduíche é um programa de bolsa de estudo no qual o estudante tem a possibilidade 

de fazer parte do seu curso de doutorado em outra instituição brasileira ou internacional.No caso 
citado, o doutorado sanduíche foi financiado pela CAPES, (Processo 12271-13-6– Doutorado 
Sanduíche no Exterior (SWE) 
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discussões e re-estruturações de ideias iniciais, o que também possibilitava a re-

estruturação de minhas ideias e marcou de forma significativa a minha formação.  

A partir do contato com essa experiência, considerei que seria válido alargar 

a discussão sobre os contextos formativos centrados na escola, já que a ênfase não 

era o PIBID em si. Nesse sentido, a vivência constituiu-se como mais uma forma de 

pensar os contextos formativos. Nesse sentido, o projeto inicial de investigar apenas 

o PIBID foi modificado, por considerarmos que o acréscimo do novo contexto 

enriquece a discussão e a torna mais ampla.   

O referido Mestrado em Ensino de Física e Química9 tem como princípios o 

desenvolvimento de atitudes de questionamento e de um trabalho de cariz 

investigativo sobre a prática e prima pelo desenvolvimento profissional dos futuros 

professores (DELIBERAÇÃO N.º 5/2007, PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DOS 

MESTRADOS EM ENSINO). Ao se pensar na Iniciação à Prática Profissional (IPP), 

parte-se da prerrogativa de uma formação sólida, com ênfase na prática pedagógica. 

Assim, o componente está presente na estrutura curricular desde o 1º semestre. A 

aprendizagem colaborativa e a reflexão centrada na prática são incentivadas mais 

especificamente nas unidades curriculares Iniciação à Prática Profissional III e IV, 

nas quais centramos a nossa investigação.   

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro é a introdução, na 

qual a problemática que suscita o estudo, as motivações para o desenvolvimento da 

investigação, o problema de estudo e a as questões de investigação são 

apresentados. No segundo, discute-se a respeito do desenvolvimento profissional de 

professores na formação inicial, dando ênfase para os aspectos de maior relevo nos 

modelos de desenvolvimento profissional: a reflexão centrada na prática e o 

                                                           
9  A estrutura de formação inicial do contexto português é diferente da nossa aqui no Brasil. Como já 
citado em nota anterior, o Decreto-Lei n.º 43/2007, institucionalizou um novo modelo de formação de 
professores, o qual assumiu a definição das condições necessárias para a habilitação profissional dos 
professores.  Nesse sentido, a nova habilitação profissional, seguindo as prerrogativas da Declaração 
de Bolonha, que objetivava, dentre outros aspectos, elevar o nível de qualificação do corpo docente, 
só se tornou possível com a qualificação em nível de Mestrado. Assim, a habilitação profissional para 
a docência só é concedida após a conclusão do Mestrado em Ensino, com duração de dois anos, 
fazendo parte da formação inicial, como critério mínimo para se lecionar. Assim, a formação inicial  
tem a duração de cinco anos, sendo três de conhecimentos específicos (graduação, chamada de 
Licenciatura) e dois voltados para a parte pedagógica (Mestrado em Ensino). (PINTASSILGO, 
OLIVEIRA, 2013). 
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desenvolvimento de práticas colaborativas. No terceiro, apresenta-se o referencial 

teórico-metodológico da investigação, bem como a orientação metodológica 

assumida. Apresenta-se o design do estudo de casos múltiplos com finalidade 

instrumental como o que melhor viabiliza a resposta às questões de estudo. Os 

sujeitos e os contextos investigados também são apresentados. Ainda são descritos 

os instrumentos de recolha dos dados, bem como os procedimentos de análise 

destes. No quarto, os resultados são apresentados e organizados em categorias e 

subcategorias de análise, de acordo com as questões orientadoras da investigação. 

No quinto e último capítulo os resultados são discutidos à luz das teorias estudadas, 

ratificando a relevância dos dados obtidos para a discussão na área. Em seguida, as 

implicações do estudo são evidenciadas. Conclui-se com uma reflexão final.  

No Capítulo 2, a seguir, consta o enquadramento teórico que dará suporte 

às discussões tecidas no corpo deste texto. 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES: DOS 

CONCEITOS, PROPOSTAS E ELEMENTOS CENTRAIS  
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2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES: DOS CONCEITOS, 

PROPOSTAS E ELEMENTOS CENTRAIS 

 

O enquadramento teórico de um estudo é como lançar as redes em novas 

profundidades. Essa é a nossa pretensão com este capítulo: lançar as redes em 

novas profundidades para se discutir sobre o Desenvolvimento Profissional de 

Professores (DPP), considerando a imprescindibilidade dessa discussão para a 

compreensão e análise dos resultados obtidos, os quais serão apresentados mais 

adiante. E este Capítulo 2 é o pano de fundo que perpassa toda a discussão, 

inserida na formação de professores. 

Nessa direção, pelo fato de a profissão docente poder ser considerada o 

cerne da qualidade da educação (MONTEIRO, 2015), faz-se necessário estudar 

como esse profissional se desenvolve ao longo de sua carreira. 

Para tanto, o capítulo inicia estabelecendo um diálogo com a tematização 

existente sobre desenvolvimento profissional de professores, conceitos e modelos 

propostos por diversos autores. Buscamos, nesse exercício, focalizar os professores 

de Ciências e suas especificidades.  

Na sequência, centramos a discussão em dois aspectos diretamente 

relacionados ao DPP: a reflexão centrada na prática e o desenvolvimento de 

práticas colaborativas. Trazemos, então, uma síntese com as principais 

características do DPP, conceito central no presente estudo.  

O trajeto analítico acima descrito pode ser visualizado no organograma 

abaixo 
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Figura 2. Fluxograma do capítulo 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

 

Embora seja um tema emergente, é possível identificar um grupo 

considerável de autores que discutem sobre desenvolvimento profissional, debate 

permeado por orientações nem sempre convergentes e cujo contorno é apresentado 

a seguir. A partir desse quadro, buscamos clarificar o nosso posicionamento, no 

decorrer do estudo, sobre o que estamos a falar quando nos referimos ao 

desenvolvimento profissional dos professores. 

 

2.1 CONCEITOS SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES: ELEMENTOS CENTRAIS 

 

Não é consensual o entendimento que os vários autores atribuem ao 

conceito de Desenvolvimento Profissional dos Professores. Há aspectos 
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contraditórios, como evidenciaram Fiorentini e Crecci (2013), ao realizarem uma 

revisão bibliográfica sobre o tema. Assim, pelo fato de o DPP ser um aspecto fulcral 

de nosso estudo, elencaremos os contributos das principais referências na área para 

que possamos compreender da melhor forma o conceito. São ideias que nos 

auxiliarão a expressar e clarificar o nosso pensamento sobre essa temática. 

O conceito de desenvolvimento profissional (DP) tem sofrido modificações 

nos últimos anos devido ao alargamento da compreensão de como se produzem os 

processos de aprender a ensinar (MARCELO GARCÍA, 2009). Porém, é inconteste 

que o DP tem a finalidade de contribuir para a melhoria das instituições educativas, 

bem como possibilitar ao educador a realização profissional e pessoal (PONTE, 

1998). 

De acordo com Almeida (2012), a inserção de discussão específica sobre 

desenvolvimento profissional de professores tem se delineado nas quatro últimas 

décadas. Na literatura, destacam-se os estudos pioneiros desenvolvidos por Erault, 

na década de 1970, que apresentavam o conceito de desenvolvimento profissional 

como sendo um  

 

[...] processo natural de crescimento profissional no qual um 
professor, gradualmente, adquire confiança, ganha novas 
perspectivas, aumenta os seus conhecimentos, descobre novos 
métodos e empreende novos papéis (ERAULT, 1977, p. 10). 

 

A ideia de crescimento profissional está intimamente relacionada com o 

Desenvolvimento Profissional. Contudo, apesar de ser caracterizado por Erault 

(1977) como um processo natural, salientamos que o consideramos uma ação 

intencional, o qual objetiva “[...] promover a mudança junto dos professores, para 

que estes possam crescer enquanto profissionais – e também como pessoas” 

(MARCELO GARCÍA, 1999, p.15) Assim, o desenvolvimento profissional possibilita a 

melhoria da profissionalidade10 docente (FERNANDÉZ-CRUZ, 2006; DAY 2001; 

                                                           
10 Monteiro (2015), ao discutir sobre a profissão docente, apresenta conceitos de profissionalidade e 
profissionalização, considerando a profissionalidade, em sentido amplo, como o perfil global de uma 
profissão, os aspectos que a distinguem dos outros grupos ocupacionais, tais como a importância 
social da atividade profissional, o conteúdo identitário que distingue a profissão – seus saberes, 
valores e qualidades – e a autonomia profissional. Já o profissionalismo é o exercício de uma 
profissão de acordo com o seu conteúdo identitário. Para Mark Ginsburg (apud Nóvoa, 1992, p. 23-
24): “A profissionalização é um processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, 
elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia. Ao invés, a proletarização provoca 
uma degradação do estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia; é útil sublinhar quatro 
elementos deste último processo: a separação entre a concepção e a execução, a estandardização 
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2004; FLORES, 2014; FULLAN, 1995; MARCELO GARCÍA, 1999; HARGREAVES, 

1998; IMBERNÓN, 2009; LEITE; RAMOS, 2010). 

 Não obstante, salientamos que apesar da mudança poder ser 

compreendida como ruptura, portanto, como práxis, ressignificação da prática 

(FULLAN, 2007), nem sempre é sinônimo de progresso: mudar pode estar 

relacionado com se adaptar, sobreviver em um determinado contexto de trabalho, o 

que não garante repercussões positivas que resultem na melhoria profissional 

(ALMEIDA, 2012; MARCELO GARCÍA, 1999).  

Faz-se necessária a mudança que se relacione com a autonomia de 

professores na condução de seus percursos formativos (DAY, 2001; FEIMAN-

NEMSER; FLODEN, 1986 HARGREAVES, 1998), por ser o DPP um movimento de 

“dentro para fora” (PONTE, 1998).  Também pode ser considerado como uma forma 

de produzir a profissão docente, além de estar relacionado com o desenvolvimento 

da escola, com as necessidades de formação identificadas pelos professores, em 

ligação com o desenvolvimento curricular e a organização da escola (ALMEIDA, 

2012; DAY, 2001; HARGREAVES, 1998;  NÓVOA, 1992). 

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento profissional de professores dá 

ênfase ao processo de aprendizagem e crescimento do professor, podendo assumir 

conotações mais largas ou mais reduzidas, a depender da base epistêmica que a 

orienta. Por exemplo, numa perspectiva instrumental, tende a valorizar aspectos 

pragmáticos relacionados a competência técnicas do professor em situação de 

ensino, desconsiderando aspectos contextuais da profissão que impactam sobre a 

melhora da educação, da prática pedagógica e da aprendizagem discente. Uma 

perspectiva instrumental de desenvolvimento profissional de professores reforça 

processos formativos com base em cursos de aperfeiçoamento, reciclagem etc., ou 

seja, como momentos estanques, dissociados de demandas da prática profissional e 

não favorece a autonomia docente, secundarizando intervenientes sócio-políticos 

que restringem a prática educativa.  

Contrapondo-se a essa orientação, situam-se perspectivas que partem do 

reconhecimento do professor como membro de uma categoria profissional, portanto, 

como sujeito situado, profissional com saberes próprios e determinadas condições 

de trabalho, salário e status. Para Ponte (1998), o processo de desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
das tarefas, a redução dos custos necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação das 
exigências em relação à actividade laboral”. 
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profissional exige uma implicação dos sujeitos envolvidos, aos quais cabe papel 

decisivo no delineamento do percurso de crescimento na profissão, nas experiências 

formativas a aderir. Essa compreensão explicita o entendimento de que todo e 

qualquer processo de desenvolvimento profissional envolve formação e que, embora 

distintos, esses processos estão epistemicamente articulados. O debate sobre 

desenvolvimento profissional de professores compõe o campo de estudos sobre 

formação de professores, conforme permite depreender na revisitação das principais 

formulações sobre o assunto. 

Um dos autores de referência sobre o tema é Christopher Day (1992; 2001; 

2007), pesquisador do Reino Unido. De acordo com os estudos empreendidos por 

ele, o desenvolvimento profissional docente envolve todas as experiências de 

aprendizagem - naturais ou planejadas – que possibilitam elevar a qualidade da 

educação dentro das escolas. É o processo pelo qual os professores, 

individualmente ou em equipe, desenvolvem conhecimentos. Assim, 

 

O sentido do desenvolvimento profissional dos professores depende 
das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos 
escolares nos quais realizam a sua actividade docente (DAY, 2001, 
p.15).  

 

Day (2001) relaciona o conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

pedagógico com as necessidades pessoais e profissionais dos professores, como 

também considera que o desenvolvimento profissional se configura quando o 

professor é participante ativo na tomada de decisões sobre o sentido e os processos 

do seu desenvolvimento profissional.   

Em Portugal, Pacheco e Flores (1999) se dedicaram a estudar essa temática. 

Os autores valorizam a cultura colaborativa para o desenvolvimento profissional, 

quando afirmam que este é resultado do equilíbrio entre as necessidades individuais 

dos professores e as do sistema educativo.  

A discussão no contexto espanhol é marcada pelos estudos de Marcelo 

García (1994, 1999, 2009), o qual se refere ao desenvolvimento profissional do 

docente como um processo individual ou coletivo que ocorre no contato com a 

prática profissional. De acordo com o autor  

 

O desenvolvimento profissional dos professores vai para além de 
uma etapa meramente informativa; implica adaptação à mudança 
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com o fim de modificar as atividades de ensino-aprendizagem, alterar 
as atitudes dos professores e melhorar os resultados escolares dos 
alunos. O desenvolvimento profissional dos professores preocupa-se 
com as necessidades individuais, profissionais e organizativas 
(MARCELO GARCÍA, 2009, p.4).  

 

Assim, é preciso reconhecer o processo no qual os professores crescem 

profissionalmente, bem como as condições que ajudam e promovem esse 

crescimento. Ao analisar vários conceitos de Desenvolvimento Profissional de 

Professores, Marcelo García (1999) afirma que este pressupõe 

 

[...] uma abordagem na formação de professores que valorize o seu 
carácter contextual, organizacional e orientado para a mudança. Esta 
abordagem apresenta uma forma de implicação e de resolução de 
problemas escolares a partir de uma perspectiva que supera o 
carácter tradicionalmente individualista das actividades de 
aperfeiçoamento dos professores (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 
137) 
 
 

Para Marcelo García (1999), o desenvolvimento profissional está 

intimamente relacionado com o desenvolvimento do ensino, na medida em que se 

reconhece que o aperfeiçoamento dos professores visa ao aprimoramento das suas 

competências de ensino, apesar de não se limitar só a esse aspecto. Além disso, 

desenvolve a profissionalidade dos professores, o que implica conceber o professor 

como sujeito que aprende. O desenvolvimento profissional está também relacionado 

com a própria melhoria das condições de trabalho, com a perspectiva de maior 

autonomia institucional e com a capacidade de ação dos professores, quer 

individual, quer coletivamente.  

Para Marcelo García (2009), o termo “desenvolvimento” supera a tradicional 

justaposição entre formação inicial e formação contínua. Também considera, assim 

como Day (2001), que não dá para separar o desenvolvimento profissional do 

pessoal. Sinaliza, ainda, algo relevante, ao citar Lortie para afirmar que as muitas 

horas do futuro professor enquanto estudante da educação básica contribui para a 

configuração de um sistema de crenças sobre o ensino, ajudando-os, ainda, na 

interpretação das experiências do cotidiano docente. Tais crenças11 estão tão 

                                                           
11 Crenças são aqui entendidas como proposições, premissas que as pessoas têm sobre aquilo que 
consideram verdadeiro. As crenças influenciam como se aprende, bem como o processo de 
mudança.  
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enraizadas que a formação inicial se torna insuficiente para provocar uma 

transformação profunda. Assim, como sinaliza Marcelo García (2009), 

 

[...] crenças que os professores já trazem consigo, quando realizam 
actividades de desenvolvimento profissional afectam diretamente a 
interpretação e valorização que os professores fazem de suas 
experiências de formação de professores (MARCELO GARCÍA, 
2009, p. 15) 

 

Nesse sentido, o DPP possibilita, ainda, a reflexão sobre as próprias 

crenças, viabilizando a mudança. Contudo, vale salientar que muitas ações de 

desenvolvimento profissional não têm um impacto real na mudança das práticas de 

ensino, muito menos na aprendizagem dos alunos devido às crenças que não são 

problematizadas. Tal aspecto fortalece a nossa ideia de que as ações de DPP 

devem ser realizadas colaborativamente, para que tenham mais condições de ser 

internalizadas e vivenciadas em situações de aprendizagem posteriores.  

Concorda com esse pensamento Fernandéz-Cruz (2006), para quem o 

desenvolvimento profissional é um processo que 

  

[...]se constrói a partir do crescimento do docente enquanto pessoa, 
em todos os níveis, a partir da integração de estruturas básicas de 
conhecimento prático, que se adquirem com a experiência na 
cosmovisão do ensino e do exercício profissional e a partir de ajudas 
ao crescimento profissional e aperfeiçoamento que se oferece aos 
professores na forma de atividades formativas. Desenvolvimento do 
adulto, acumulação de experiência e formação parecem estar, 
portanto, na base do que opera o desenvolvimento profissional 
docente. (FERNANDÉZ-CRUZ, 2006, p. 26)  

 

Não obstante, de acordo com o autor, todos os processos e experiências 

que provocam mudanças na profissionalidade docente, em todas as fases da sua 

vida, fazem parte do processo de desenvolvimento profissional.  

No Canadá, Fullan (1995) estuda essa temática e é um autor de referência. 

De acordo com os seus estudos, desenvolvimento profissional de professores inclui 

qualquer atividade ou processo que tenta melhorar destrezas, atitudes, 

compreensão ou atuação em papéis atuais ou futuros.  

Na Suíça, encontramos Huberman (1992) que, ao estudar o ciclo de vida 

dos professores, conclui que o desenvolvimento, em grande parte, não passa por 

uma programação prévia, mas é descontínuo, e em muitos casos, fortuito.  
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Para Sparks e Loucks-Horsley (1990) o desenvolvimento profissional dos 

professores é um processo complexo, apoiado em saberes pedagógicos e 

científicos, condicionado por aspectos afetivos, que abarca todas as experiências 

formais e não formais de aprendizagem. 

Shulman (1998) considera que é necessário envolver os professores em 

discussões sobre as práticas de ensino, com fundamentos teóricos, para que haja o 

desenvolvimento profissional. 

Morais e Medeiros (2007) estabelecem uma relação causal entre o 

desenvolvimento profissional do professor e o desenvolvimento cognitivo do aluno, e 

consideram que o professor está continuamente em desenvolvimento pessoal e 

profissional, em qualquer etapa da carreira. De acordo com as autoras, o 

desenvolvimento profissional efetivo é considerado experiencial, por envolver os 

professores em situações concretas de ensino, observação e reflexão. É 

colaborativo por envolver a partilha de conhecimento entre educadores e, dentre 

outros aspectos, é fundamentado, contínuo, intensivo e sustentado pelo trabalho de 

tipo colaborativo.  

No Brasil, em documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior, consta, no artigo 3º, que   

 

A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 
profissionais para funções de magistério na educação básica em 
suas etapas (BRASIL, 2015, p.3). 
 
 

Assim sendo, parece-nos que não é reconhecido o desenvolvimento 

profissional na formação inicial, apontada apenas como fase de “preparação”.   

A formação inicial de professores, bem como as mudanças no contexto da 

formação, devem ser pensadas a partir de uma perspectiva que considera os 

contextos sociais, culturais, políticos e geográficos nos quais se efetiva (FLORES, 

2014), situado o momento chave na socialização profissional docente (NÓVOA, 

1992), e orientada para a mudança (MARCELO GARCÍA, 1999).  

Utilizaremos neste estudo o conceito de formação inicial delineado por 

Estrela (2002),  
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[...] o início, institucionalmente enquadrado e formal, de um processo 
de preparação e desenvolvimento da pessoa, em ordem ao 
desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de 
uma sociedade historicamente situada (ESTRELA, 2002, p. 18). 

 

  Assim como a autora, não ignoramos o peso de fatores de socialização 

profissional anteriores, pois como bem salientou Ponte e colegas (2001, p. 34), essa 

iniciação à docência “[...] desenvolve-se ao longo da sua vida de estudante, durante 

a qual o jovem contacta com diferentes professores e abordagens ao ensino”, ou 

seja, tem início bem antes de estar na escola pela primeira vez assumindo o papel 

de professor. Mas, em nosso estudo, a formação inicial é demarcada como esse 

período institucionalmente organizado. 

No que toca à formação inicial de professores, essa vem se constituindo 

como uma área específica de estudos das ciências pedagógicas, especialmente nas 

últimas três décadas (BORGES; AQUINO, 2014). No âmbito mundial, tem sido alvo 

de intensas investigações (ESTRELA, 2002). Na Europa, o desenvolvimento do 

Processo de Bolonha (re)lançou luzes na formação inicial dos professores, 

componente desvalorizada nos anos 1990 (CACHAPUZ, 2002). No tocante à 

formação inicial no Brasil, Gatti e Barreto (2009) destacam que, atualmente, 

enfrentam-se diversos problemas, dentre eles a falta de conhecimento dos contextos 

escolares e o não acompanhamento da prática pedagógica dos futuros professores, 

que, na maioria, sentem dificuldades de relacionar teoria e prática no cotidiano 

escolar. 

Marcelo García (1999) salienta que a profissão docente é marcada por   

 

[…] uma burocratização, proletarização e intensificação do trabalho 
dos professores, que leva a um aumento do controlo, uma diminuição 
da autonomia e capacidade de tomar decisões, um aumento 
significativo de tarefas a realizar ao mesmo tempo e com escassos 
incentivos ao longo da sua carreira docente […] Trata-se de uma 
profissão onde se fomenta o isolamento entre os professores, de tal 
modo que as aulas configuram territórios particulares, aos quais é 
difícil ter acesso. Predomina a cultura do individualismo, juntamente 
com a balcanização, por oposição a uma cultura de colaboração 
(MARCELO GARCÍA, 1999, p. 145). 
 
 

Essa proletarização, a falta de reconhecimento social do trabalho, a crise da 

autoridade moral e a falta de reconhecimento explícito do domínio objetivo de seus 

saberes têm conduzido a uma desprofissionalização docente (FERNANDÉZ-CRUZ, 
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2006). Tal desprofissionalização tem seu cerne em três aspectos: a formação inicial 

não prepara o futuro professor didaticamente, muito menos lhe possibilita uma 

investigação da própria prática, que oportunize o fortalecimento de seu saber 

específico; a profissão docente é uma das mais resistentes a todo tipo de inovação; 

o estado da investigação do ensino está distanciado da consolidação necessária 

para fundamentar a ação profissional (FERNANDÉZ- PÉREZ, 1995). 

As exigências contemporâneas à docência, com aumento significativo dos 

trabalhos burocráticos, têm repercutido na pouca oportunidade para o trabalho 

criativo e reflexivo, o que tem causado estresse (WOODS; TROMAN, 2002). Soma-

se a isso o baixo prestígio que a profissão docente enfrenta, os baixos salários e os 

planos de carreira pouco atraentes (GATTI; BARRETO, 2009). Agrega-se a todos 

esses impasses a compreensão generalizada oriunda do senso comum de que o 

ensino é uma atividade artesanal, unida à concepção de que, para se ensinar bem, 

basta ter domínio do conteúdo (ALMEIDA, 2012). Esses aspectos desvalorizam o 

saber pedagógico enquanto saber profissional, dificultando a compreensão do que 

seja a “profissão professor”.  

É sabido que os primeiros anos da docência são marcados por muitas 

dificuldades, são relacionadas a: imitação acrítica de condutas observadas em 

outros professores; afastamento dos companheiros; dificuldade de pôr em prática o 

conhecimento adquirido na formação inicial; e desenvolvimento de uma concepção 

técnica de ensino (PONTE et. al., 2001). Nesse sentido, a formação inicial que 

priorize a iniciação à prática profissional, pautada na colaboração e na reflexão 

como dimensões do desenvolvimento profissional, pode atenuar muitas das 

dificuldades vivenciadas no início da carreira. Mas, para isso, a escola deve ser vista 

como lócus central da formação.  

Assim, a formação inicial de um professor constitui-se em um processo de 

desenvolvimento pessoal e construção de identidade profissional, no qual a iniciação 

à prática profissional deve assumir lugar central (GALVÃO; REIS, 2002). Ela também 

tem a potencialidade de gerar a capacidade de reflexão dos futuros professores, 

enquanto conduz aos primeiros passos para que a formação seja um processo de 

desenvolvimento contínuo (BLANCO; MELLADO, 1999). Essa formação tem uma 

função para além do ensino, pois é a possibilidade de aprendizado reflexivo, para 

que se possa conviver com a mudança e a incerteza que marcam a profissão 

docente (IMBERNÓN, 2009). 
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Nóvoa (1992) assume a perspectiva dos professores como profissionais 

reflexivos e defende a relação entre a teoria e a prática desde a formação inicial dos 

professores. Essa formação deve possibilitar o desenvolvimento pessoal do 

professor, além de estimular uma perspectiva crítica-reflexiva e fornecer-lhe os 

meios de um pensamento autônomo, facilitando as dinâmicas de autoformação 

participada, ao sinalizar que a “troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando” (NÓVOA, 

1992, p. 26). 

A partir dessa compreensão de formação inicial, salientamos que os 

modelos de DPP aqui apresentados priorizam a reflexão da atividade docente 

centrada na prática e possibilitam a formação do professor-pesquisador da sua 

própria prática (PIMENTA; GHEDIN, 2008; ZEICHNER, 1993). 

Assim, evidencia-se a relevância de se buscar quais aspectos estão sendo 

priorizados nos modelos de DPP, para que sirvam como pano de fundo da 

discussão aqui tecida. Ensejamos, com este estudo, trazer elementos para agregar 

às investigações que se debruçam sobre o DPP desde a formação inicial. Assim, 

apresentaremos algumas propostas de DPP na formação inicial, em geral, e na 

formação para o ensino de Ciências, em específico. 

 

2.2 PROPOSTA DE DPP DESDE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  

  

  Optamos por apresentar nesta seção as propostas de DPP validadas pela 

literatura e correspondentes aos autores que servem de base para a discussão da 

temática. Em alguns momentos as propostas são denominadas de “modelos” por 

seus próprios autores, mas não como uma visão estanque, conforme sinalizam 

Sparks e Loucks-Horsley (1990), ao descreverem um modelo de DPP como 

 

 [...] um desenho para aprender, que inclui um conjunto de 
suposições acerca, em primeiro lugar, da origem do conhecimento, e, 
em segundo lugar, de como os professores adquirem ou 
desenvolvem tal conhecimento (SPARKS; LOUCKS-HORSLEY, 
1990, p. 235).  

 

Desde já, afirmamos que não há um só modelo padrão de desenvolvimento 

profissional de professores, que seja o ideal e que possa ser aplicado em todas as 
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escolas.  Faz-se necessário ter em mente as demandas dos contextos locais para 

que, a partir desses dados, seja possível traçar um modelo (ou buscar elementos 

dos modelos já existentes) que se adeque aos interesses e necessidades dos 

professores de cada contexto formativo. 

Marcelo García (2009) apresenta um modelo que se delineia, em geral, na 

formação inicial, o qual pressupõe a mudança nos conhecimentos e crenças. 

Depois, a mudança na conduta das turmas e, por conseguinte, a mudança nos 

resultados da aprendizagem dos alunos. Uma proposição linear, como representada 

na figura abaixo: 

 

Figura 3. Modelo de DPP seguido de forma geral nos contextos formativos, de acordo com 
Marcelo Garcia (2009). 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Apesar de concordarmos que uma das evidências do desenvolvimento 

profissional está relacionada com a aprendizagem dos alunos, já sabemos que o 

processo não é linear e que as crenças destes não são superadas apenas em um 

momento de intervenção. 

Problematizando esse modelo linear de formação, Guskey (2000), a partir de 

estudos empíricos, propôs um modelo para o DPP dos professores, ao evidenciar 

que a mudança das crenças não é consequência da participação em atividades, mas 

a comprovação na prática da utilidade das ações que se quer desenvolver. Nessa 

direção, a mudança de crenças é um processo lento que acontece após reiteradas 
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observações nas mudanças dos resultados na aprendizagem (muito mais do que na 

mudança das práticas). Para o autor, os professores têm a possibilidade de mudar 

suas concepções quando percebem que as mudanças potencializam os resultados 

positivos na aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, uma proposta de um 

programa que contribui para o desenvolvimento profissional de professores é o que 

promove mudanças, tanto na prática dos professores quanto na aprendizagem dos 

alunos e, assim, nas concepções dos professores. Assim, Guskey (2000) propõe 

que o professor altere sua prática, seja um investigador dela, pois só assim poderá 

alterar suas concepções iniciais sobre a docência. 

 

Figura 4. Modelo de DPP  proposto por Guskey (2000) 
 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 

Guskey (2000) defende ainda que o desenvolvimento profissional é um 

processo intencional, por ser guiado por intenções e objetivos estabelecidos a priori, 

contínuo, por se estender por toda a vida profissional, e sistemático, por estar 
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Assim, adota um modelo de DPP com base na premissa de que o elemento 

chave na mudança significativa nas atitudes e crenças dos professores é a evidência 

de melhoria nos resultados de aprendizagem dos alunos. Ou seja, a experiência 

bem sucedida tem a potencialidade de alterar as atitudes e crenças dos professores. 
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professores se mostram relutantes na adoção de novas práticas sobre as quais não 

têm a certeza de futuro êxito (GUSKEY, 2000; 2002).  

O modelo elaborado por Guskey (2000) foi criticado por Clarke e 

Hollinsworth (2002), por o considerarem linear e sem a especificação da 

complexidade dos processos de aprendizagem. Os autores consideram que a 

mudança ocorre a partir da mediação dos processos de reflexão e aplicação no 

domínio pessoal e das práticas de ensino, o que é perceptível a partir das 

aprendizagens dos alunos. Clarke e Hollingworth (2002) elaboraram um modelo com 

ênfase no crescimento profissional, que denominaram de “modelo interligado”, por 

interligar 4 domínios: Domínio externo, que está fora do mundo pessoal do 

professor; Domínio da prática, que é a experimentação profissional; Domínio 

pessoal, que engloba o conhecimento do professor, suas crenças e atitudes; e, por 

fim, O Domínio das consequências, que são os resultados oriundos do processo 

formativo centrado no crescimento profissional. Salientam, ainda, que a mudança 

em um dos domínios repercute uma mudança nos demais, daí a denominação 

“interligado”. Por sua estrutura não linear, o modelo oportuniza o reconhecimento de 

uma série de necessidades formativas, não apenas relacionadas à prática mas 

também reconhecendo a individualidade da aprendizagem. 

 

Figura 5. Modelo Interligado de DPP, proposto por Clarke e Hollingworth (2002)  

 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo.   
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Os autores destacam a crítica aos programas de DP organizados como 

oficinas, que visam “adestrar” os professores no domínio das competências 

estabelecidas a priori. Enfatizam, ainda, que os atuais modelos considerados 

válidos, tendo como critério os resultados alcançados (aprendizagem dos alunos), 

priorizam o aprendizado ativo dos professores, a partir de uma análise reflexiva e 

colaborativa de suas práticas.  

Contudo, apesar de tentarem elaborar uma proposta que entrelaça mais 

aspectos, a nosso ver, a complexidade não é explicitada de forma clara, não há uma 

especificação de como viabilizar, na prática, a concretização desse modelo.  

Há ainda modelos de DPP que se centram nas especificidades da 

construção do conhecimento. De acordo com Ferry (1983, 1987), citado por Morais e 

Medeiros (2007), há o modelo centrado nas aquisições, inspirado nas teorias 

comportamentalistas e na aquisição do conhecimento específico das disciplinas;o 

modelo centrado no processo, o qual valoriza a capacidade de responder a questões 

novas e complexas e ao processo de autoformação dos educandos. Por fim, aponta 

também para o modelo centrado na análise, que enfatiza a capacidade de 

observação, aquisição e análise de conhecimento metodológico. Nesse sentido, o 

desenvolvimento profissional é concebido de forma individual. Contudo, defendemos 

que se efetiva de forma mais profícua na coletividade. 

 

Figura 6. Modelos de desenvolvimento profissional na formação inicial de acordo com 
Ferry (1983, 1987) 

 

 

Centrado nas 
aquisições

Centrado no 
Processo

Centrado na 
análise

•Inspirado na teoria
comportamentalista

• Aquisição de
conhecimentos
específicos
•Resolução de  questões 
novas e complexas

• Foco: processo de 
autoformação dos 
educandos

•Observação, aquisição e
análise de conhecimento
metodológico.



51 
 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 
Sparks e Loucks-Horsley (1990) apresentaram cinco modelos diferenciados 

de desenvolvimento profissional, a saber: desenvolvimento profissional autônomo; 

desenvolvimento baseado no processo de observação/supervisão; desenvolvimento 

baseado no processo de desenvolvimento e melhoria; desenvolvimento profissional 

através de cursos de formação; desenvolvimento profissional através da 

investigação para a ação. A matriz do pensamento desenvolvido por Sparks e 

Loucks-Horsley (1990) pode ser visualizada na figura abaixo: 

 

Figura 7. Modelos de DPP para Sparks e Loucks-Horsley (1990) 

 

 
 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo.  
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Desenvolvimento de 

professores através do treino

•Aprendizado como construto evolutivo

•Ênfase na experiência  como base da reflexão

•Professor como o investigador da prática

Desenvolvimento profissional 
através da investigação-ação
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Já no Desenvolvimento baseado no processo de observação/supervisão há 

a observação do comportamento de um professor por um de seus colegas. Esse 

modelo tem como pressupostos a reflexão e a análise a partir da supervisão. Tal 

pensamento está em consonância com o pensamento de Morais e Medeiros (2007), 

quando afirmam que 

 

Observar os outros a ensinar, [...]a partir da observação de estudos 
de caso, proporciona impressões acerca das tarefas de ensinar. 
Estas imagens ou outras experiências vicariantes afectam a 
competência profissional dos observadores na medida em que esses 
estabelecem comparações com eles próprios (MORAIS; MEDEIROS, 
2007, p. 47). 

 

 

As autoras, por reconhecerem o isolamento que há em sala de aula, 

destacam que, com o estabelecimento de observações formais, o professor poderá 

obter um feedback de suas práticas, com vistas à mudança, o que beneficiará todos 

os envolvidos.  

No modelo do Desenvolvimento baseado no processo de desenvolvimento 

curricular e organizacional, a prerrogativa são os programas ou projetos de melhoria 

na escola em torno da resolução de um determinado problema concreto, ou seja, 

oriundo da prática, o qual deve envolver todos (ou uma grande parte) dos 

profissionais da instituição. O resultado desse modelo preza pela melhoria da 

qualidade da educação e requer a liderança12 dos professores.  

No modelo de Desenvolvimento profissional através de treino, como o 

próprio título já sugere, os professores são orientados em cursos de formação por 

especialistas. Esse modelo pressupõe que os professores participem de ações de 

formação do seu interesse pessoal, de acordo com os aspectos que consideram 

mais importantes desenvolver como profissionais. Contudo, seu caráter 

excessivamente teórico não valoriza os saberes profissionais dos professores. 

Por fim, há o modelo de Desenvolvimento profissional através da 

investigação para a ação, de cariz mais dinâmico, concebendo o professor como 

investigador das suas próprias práticas e o aprendizado como um construto 

evolutivo e que tem como pressupostos orientadores a relevância da experiência 

                                                           
12 Para saber mais sobre liderança escolar, recomendamos a leitura do livro “Profissionalismo e 
Liderança dos professores” (FLORES, 2014), ver referências. 
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dos professores, sua condição de refletir e questionar, e sua disposição na busca de 

dados que contribuem para a reflexão centrada na prática com vistas à mudança.  

Feiman-Nemser e Floden (1986) também elaboraram uma revisão de 

modelos de desenvolvimento profissional, com o objetivo de apresentar o processo 

de mudança no professor, nos diversos aspectos, e as etapas profissionais. A 

síntese dos modelos apresentados por esses autores pode ser vista na figura a 

seguir: 

 

Figura 8. Modelos de Desenvolvimento Profissional de acordo com Feiman-Nemser e 
Floden (1986). 

 

 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

 

No modelo baseado nas teorias do desenvolvimento cognitivo, (ou 

desenvolvimento do conceito de Self), o desenvolvimento do professor é pensado a 

partir das etapas de desenvolvimento do adulto. A construção dos saberes que 

ocasionam o desenvolvimento profissional é repensada a partir de uma perspectiva 

da reorganização das ideias de forma construtivista, no que toca à relação entre 

sujeito cognoscente e objeto cognoscível. Esse modelo não dá relevo à importância 

da reflexão centrada na prática e à constituição de práticas colaborativas. 

Baseados nas 
teorias do 
desenvolvimento 
cognitivo 

• Pensado a partir das
etapas de
desenvolvimento do
adulto

Estilos ou 
modalidades de 
intervenção

• Potencializa o
desenvolvimento
profissional do
professor a partir da
formação

Processos de 
auto-estudo 

• Prática reflexiva e 
investigação-ação
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Já os modelos relacionados aos estilos ou modalidades de 

intervenção/formação são os que objetivam promover o desenvolvimento 

profissional do professor a partir de contextos formativos. O grande obstáculo desse 

modelo está na falta de flexibilidade dos conteúdos programáticos, mas tem como 

aspecto positivo o fato de que os professores se inscrevem nos cursos que são do 

seu interesse.  

O modelo de autoestudo tem suas raízes na investigação-ação e na prática 

reflexiva, e objetiva que os professores se envolvam num processo de autoanálise 

das práticas e sistematizem essa reflexão.  Esse modelo encontra abrigo nas ideias 

do prático investigador e é discutido por diversos autores que figuram em nosso 

estudo, tais como Zeichner (2008).  

Há também modelos centrados na resolução de problemas os quais se 

ancoram na implementação de propostas inovadoras no ensino, a partir de uma 

série de estratégias metodológicas (FULLAN, 1995; PÉREZ-GOMÉZ, 1998). 

Marcelo García (1999) sintetiza algumas ideias (principais) sobre as 

dimensões dos modelos de desenvolvimento profissional que podem ser 

organizadas em algumas categorias:  

 Desenvolvimento pedagógico - relacionado ao progresso do ensino do 

professor através de atividades desenvolvidas em áreas específicas do 

currículo. 

 Conhecimento e compreensão de si mesmo - relacionado à imagem 

que o professor deve ter de si próprio. Está vinculado à realização 

pessoal no âmbito profissional.  

 Desenvolvimento cognitivo – relacionado à construção e aquisição de 

conhecimentos e estratégias relacionada ao trabalho docente.  

 Desenvolvimento teórico – relacionado à reflexão do professor sobre a 

sua prática docente. Esse se evidencia na investigação e no 

desenvolvimento da carreira mediante a adoção de novos papéis 

docentes 

 

 

Marcelo García (1999) apresenta a classificação de modelos de 

desenvolvimento profissional com base em um diagnóstico de necessidades, 

apresentado por Loucks-Horsley.  Essa modalidade leva em conta cada etapa de 
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desenvolvimento profissional em que os professores se encontram.  Podemos 

visualizá-la no quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Modalidades de desenvolvimento profissional em função das necessidades 
dos professores (LOUCKS et. al., 1987) 

 

Fonte: MARCELO GARCÍA (1999, p. 149). 

 

Os modelos que foram apresentados contemplam as principais 

discussões/proposições de desenvolvimento profissional de professores, em geral. 

Mas quais são as especificidades da formação inicial dos futuros professores que 

lecionarão Ciências ?  

 

2.2.1. DPP e formação inicial de professores de ciências  

 

A educação em ciências envolve a compreensão das relações entre a 

Ciência, a Tecnologia e as diferentes esferas da sociedade, bem como o uso das 

capacidades de pensamento crítico na tomada de decisão e na resolução de 

problemas em termos pessoal e profissional (MAGALHÃES, TENREIRO-VIEIRA; 

2006; MARTINS, 2012; OSBORNE, DILLON, 2008).  
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Nesse sentido, o ensino de Ciências deveria possibilitar a reflexão, a 

formulação de juízos de valor, a apresentação de soluções e a tomada de decisões 

sobre acontecimentos do mundo real, a partir do confronto com problemas atuais de 

âmbito social, político e ético (CACHAPUZ, 2012; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1998, 

2002). 

Toti e Pierson (2012 p. 1075) afirmam que “[...] no caso da Física e das 

demais ciências naturais, privilegia-se, muitas vezes, mesmo para o exercício do 

magistério, exclusivamente o domínio dos conteúdos das áreas específicas”13. Os 

autores desenvolveram um estudo que contemplava a compreensão dos 

licenciandos sobre o próprio processo de formação. Na investigação, ficou clara a 

importância desse momento na escola para possibilitar ao licenciando uma reflexão 

sobre a prática, assim como propõem Loucks-Horsley et al. (2003). 

Harres, Wolffenbuttel e Delord (2013) desenvolveram um estudo exploratório 

sobre o distanciamento entre as pesquisas acadêmicas e a prática de ensino de 

Ciências, na Argentina, Colômbia, Espanha, Itália e Israel. Nomeadamente na área 

da educação em Ciências, evidencia-se a dificuldade em transpor os resultados das  

investigações acadêmicas para as práticas de ensino nas escolas. 

A preocupação com a formação inicial dos professores de Ciências motivou 

um número exclusivo do Journal of Science Teacher Education para se discutir essa 

temática em escala mundial (LEDERMAN, LEDERMAN, 2015). Apresentamos, a 

seguir, os resultados das pesquisas que foram discutidos nesse material.  

Evagorou et al. (2015) discutiram a formação inicial de professores de 

Ciências na Inglaterra, Finlândia, França e Chipre, ao revisarem documentos e 

identificarem que a qualidade do ensino dessa disciplina estava abaixo do esperado.    

Na Finlândia, os futuros professores precisam cursar um mestrado de cinco 

anos, desde 1979. De acordo com Evagorou et al (2015), a formação é baseada na 

pesquisa, em que os professores são orientados a adotar a investigação-ação em 

suas práticas. Os currículos incluem diversas componentes curriculares relacionadas 

à investigação educacional, incluindo o Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

(SHULMAN 1986) – conhecimento pedagógico do conteúdo de Física. Há ainda a 

                                                           
13 Com essa assertiva não queremos – nem podemos - desmerecer a importância fulcral de se 
conhecer o conteúdo, até porque o domínio é condição sine qua non para se exercer a docência, 
como já foi evidenciado nos estudos de Shulman (1986). 
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valorização salarial dos professores e o processo de autorregulação14 da carreira 

docente. A principal diferença entre os programas de formação de professores na 

Finlândia e o dos outros países europeus é exatamente essa ênfase na pesquisa da 

própria prática. Ao investigarem suas próprias práticas, os futuros professores 

podem melhorá-la.  

Na França, apesar dos debates ideológicos empreendidos na área 

educacional, a ênfase ainda é o conhecimento do conteúdo. Há também pouco 

espaço para as práticas nas escolas, e muitas são realizadas sem um supervisor, a 

depender  da localidade. A principal crítica é o distanciamento entre a teoria e a 

prática. 

Já na Inglaterra, com a crescente insatisfação com a qualidade da 

educação, os futuros professores, em especial na área das Ciências da Natureza, 

são motivados a participar dos cursos de formação com bolsas de estudos. Os 

futuros professores devem atuar em pelo menos duas escolas na formação inicial. 

Os salários são altos, mas não estão equiparados a profissões como Medicina e 

Direito. A carreira do futuro professor é certificada por programas de 

desenvolvimento profissional contínuo. 

No Chipre, a profissão docente, até 2004, era tida como a melhor do país, 

devido aos seus salários serem um dos mais altos da Europa, o que fazia com que 

os melhores alunos procurassem essa profissão. Com a inserção do Chipre na 

União Europeia, alunos de outras localidades podem trabalhar na região, o que, de 

acordo com Evagorou et al. (2015), fez com que não mais se garantisse a qualidade, 

e assim não tem mais atraído os melhores alunos para a profissão.  

Na China, a educação é vista como uma necessidade superior (LIU et al, 

2015). Há um grande respeito à profissão docente. Para o ensino de Ciências, a 

preocupação reside na passividade com que os alunos recebem e interpretam os 

conhecimentos científicos. Para que haja um avanço nessa área, reformas 

educacionais estão sendo desenvolvidas, no intuito de desenvolver práticas 

investigativas na formação inicial (LIU et al., 2015). Com o aumento gradativo dos 

salários, a profissão tem atraído um grupo de alunos bem qualificado. A 

                                                           
14 Autorregulação profissional é a regulação de uma profissão por seus membros, que tem o 
compromisso ético de priorizar os interesses da profissão em geral. Para saber mais sobre 
autorregulação, recomendamos a leitura do livro “Profissão docente: profissionalidade e 
autorregulação (MONTEIRO, 2015), o qual que consta em nossas referências.  
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aprendizagem ativa tem sido o principal desafio para o desenvolvimento profissional 

dos professores chineses. 

No contexto norte-americano, mas especificamente Canadá e Estados 

Unidos, Olson et al. (2015) apresentam grande preocupação no que tange à 

formação de professores de Ciências. A discussão sobre a natureza da ciência é 

ausente na formação. Como a formação nesses países é altamente diversificada, 

muitos professores têm apenas um curso de ciência mais generalista, não se 

aprofundando nas áreas da Química e da Física, o que se torna um problema de 

ordem conceitual.  

Treagust et al. (2015) tratam sobre a formação inicial de professores de 

Ciências na Austrália. Nesse país também tem ocorrido o desinteresse pela área 

científica. A preocupação atual está centrada na formação inicial de qualidade, com 

vistas a despertar os jovens para se envolverem nessa área, que é valorizada no 

país. Os componentes principais da formação são o conhecimento profissional 

(Conhecimento Pedagógico do Conteúdo), prática profissional (dentro da escola) e 

engajamento profissional (dentro de comunidades profissionais e escolares). 

No Brasil, conforme já apresentado no Capítulo 1, há um déficit na formação 

dos professores de Química e Física (INEP, 2015). A profissão não é valorizada 

socialmente, o que é agravado por salários15 muito aquém da expectativa dos 

egressos dos cursos de formação inicial. Apesar desses aspectos, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica em 

nível superior, bem como aquelas da área de Física e Química, registram 

expectativas em torno de uma sólida formação de seus futuros professores. Essa 

expectativa também marca o Projeto Político Pedagógico do curso de Física da 

                                                           
15 A título de exemplo, escolhemos um Estado de cada região para apresentar um quadro 
comparativo de remuneração média entre professores e não professores com formação em nível 
superior completo ou incompleto, ano Base 2012. Rondônia: Professores: R$ 1.972; não professores: 
R$ 2.690. Rio Grande do Norte: Professores: R$ 2.195; não professores: R$2.866. Espírito Santo: 
Professores: R$ 2.492; não professores: R$ 3.911; Santa Catarina: Professores: R$ 2.129; não 
professores: R$ 3.180. Goiás: Professores: R$ 2.160; não professores: R$ 3.330. (Disponível em: 
http://www.cnte.org.br/index.php/component/content/article/9-sem-categoria/14293-cadernos-de-
educacao.html acesso em: 11 de dezembro de 2015). No contexto mais amplo, o piso salarial dos 
professores pelo mundo (valor anual em dólares, ponderado pelo custo de vida), temos: Alemanha: 
46.456; Dinamarca: 43.393; EUA: 36.858, Portugal: 30.825; Finlândia:29.029; Chile: 17.820; Israel: 
17.646; México: 14.302; Argentina: 13.768;   Brasil: 11.255. (Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/08/1321245-salario-varia-entre-menos-que-o-piso-e-
padrao-finlandes.shtml) 

http://www.cnte.org.br/index.php/component/content/article/9-sem-categoria/14293-cadernos-de-educacao.html
http://www.cnte.org.br/index.php/component/content/article/9-sem-categoria/14293-cadernos-de-educacao.html
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UFRN (PPP FÍSICA 2005), que prevê que seus egressos desenvolvam as seguintes 

habilidades:  

 

- domínio de sólidos conhecimentos da fenomenologia e boa 
formação teórica, com domínio de instrumentos conceituais, 
operativos e de modelos paradigmáticos; 
- capacidade de abstração e de modelagem de fenômenos naturais; 
- desenvolvimento de experiência laboratorial; 
- capacidade de planejar, criar e realizar experimentos de cunho 
pedagógico; 
- capacidade de atuar em equipes multidisciplinares; 
- visão abrangente do papel do educador e da função do 
conhecimento científico na formação da cidadania; clareza, precisão 
e objetividade na expressividade; 
- transmissão e divulgação dos princípios da ciência (métodos, 
limitações, potencialidades, etc.); 
- desempenho profissional com ética e responsabilidade social; 
- compreensão da ciência como um processo histórico desenvolvido 
em diferentes contextos sócio-políticos, culturais e econômicos. 
(PPP FÍSICA, 2005, p. 13-14) 

 

Para tanto, metodologias são pensadas para viabilizar que tais habilidades 

sejam mobilizadas. A saber: 

 
A metodologia de ensino no curso de Licenciatura em Física será 
embasada na relação teoria-prática e no princípio ação-reflexão 
ação. Isso se dará ao longo dos semestres de formação estimulando-
se e exercitando-se principalmente os seguintes pontos: 
- a solução de problemas teóricos e práticos para a construção de 
conceitos; 
- o trabalho em grupo em sala de aula e nos laboratórios; 
- a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos. (PPP 
FÍSICA, p. 18) 

 

Tomando como exemplo o que se espera da formação inicial dos futuros 

professores de Física da UFRN, bem como das estratégias que serão 

potencialmente aplicadas, percebe-se a necessidade de um modelo que promova o 

desenvolvimento profissional dos professores de Ciências, , embora a maioria 

desista da docência antes mesmo da conclusão de suas licenciaturas16. 

Tais objetivos do curso correspondem a algumas das necessidades 

formativas do professor de Ciências, que Carvalho e Gil-Pérez (1998) elencaram:  

                                                           
16 Com isso não invalidamos que os problemas educacionais não são restritos aos indivíduos, mas 
configura-se em uma problemática do macrocontexto (BALL, 2011). Contudo, nesse estudo vamos 
nos ater aos modelos de DPP como uma possibilidade de atenuar as lacunas existentes na formação 
inicial.   
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1- Conhecer o conteúdo da disciplina (conhecer os problemas que 

originaram a construção dos conhecimentos, metodologias empregadas 

pelos cientistas, interações Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente, 

seleção de conteúdos adequados).  

2- Questionar as ideias oriundas do “senso comum” sobre o ensino e a 

aprendizagem de Ciências (reconhecimento da existência de um 

pensamento espontâneo sobre o ensino de Ciências ao analisá-lo 

criticamente). 

3- Adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem de Ciências 

(reconhecimento das concepções alternativas dos alunos e a necessária 

superação destas, além do caráter social da construção do conhecimento 

científico). 

4- Analisar criticamente o “ensino tradicional” (conhecer os currículos, as 

estratégias de ensino e avaliação, organização escolar e refletir 

criticamente sobre estes aspectos). 

5- Elaborar atividades geradoras de uma aprendizagem efetiva 

(Conhecimento do ensino por investigação; desenvolvimento de um 

trabalho de pesquisa). 

6- Dirigir os trabalhos dos alunos (mediar as atividades de forma que haja a 

construção do conhecimento; tornar os alunos intelectualmente ativos 

nas aulas; saber valorizar as contribuições dos alunos para a discussão 

do conteúdo). 

7- Conceber a avaliação como possibilidade de aprendizagem (avaliação 

como parte de um processo, formativa; disponibilidade de feedback das 

aprendizagens dos alunos)  

8- Associar ensino e pesquisa (a partir de uma formação que o possibilite 

refletir criticamente sobre as práticas docentes, por intermédio de uma 

pesquisa dirigida em contextos escolares). 

 

Os autores também enfatizam a necessidade de se desenvolver um trabalho 

coletivo de reflexão nas práticas, pois 

 

O trabalho docente tampouco é, ou melhor, não deveria ser uma 
tarefa isolada, e nenhum professor deve se sentir vencido por um 
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conjunto de saberes que, com certeza, ultrapassam as possibilidades 
de um ser humano. O essencial é que possa ter-se um trabalho 
coletivo em todo o processo de ensino/aprendizagem. (CARVALHO; 
GIL-PÉREZ, 1998, p. 18) 
 
 

O professor deve ter consciência da necessidade do trabalho coletivo, 

engajando-se, pois “Muitos dos problemas a serem abordados não adquirem sentido 

até que o professor os tenha enfrentado em sua prática pessoal” (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 1998, p. 109).  Cachapuz (2012) acrescenta que  

 

O desenvolvimento profissional de um professor é um processo 
complexo que envolve bem mais do que tempo de serviço; a vontade 
e a capacidade para analisar criticamente o nosso próprio ensino são 
um bom ponto de partida. É necessário uma visão sistêmica da 
formação. Não há mudanças curriculares efetivas sem mudanças 
efetivas na formação do professor (CACHAPUZ, 2012, p. 26)   

 

São as necessidades formativas dos professores que requerem tais 

mudanças a serem contempladas nos modelos de DPP. De acordo com Loucks-

Horsley, Stiles, Mundry e Hewson (2003) o desenvolvimento profissional eficaz é 

marcado por algumas características, a saber: 

 Baseiam-se inicialmente nos conhecimentos e nas capacidades dos 

próprios professores; 

 Estimula a construção de conhecimento pelo próprio professor, 

possibilitando o desenvolvimento do conhecimento de conteúdo e didático dos 

professores. 

 Faz uso de estratégias as quais os professores irão utilizar com os 

seus alunos. 

 Incentiva os professores a assumirem papéis de liderança.  

 Oportuniza a avaliação e o aperfeiçoamento constante, sendo esses 

realizados pelo próprio professor, o que interfere positivamente na aprendizagem 

dos professores e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Loucks-Horsley, Hewson, Love e Stiles (2003), são várias as 

estratégias que podem ser consideradas para promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos professores de Ciências. Nesse sentido, cabe a cada 

instituição a escolha das estratégias que mais se adequam aos propósitos 
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formativos institucionais, em sintonia com as necessidades formativas dos 

professores.  

Hewson (2007) se propôs a realizar investigações nessa área. O autor cita 

um estudo realizado por Bell e Gilbert, que foi efetuado com 48 professores de 

Ciências. O estudo clarificou a ideia de que o desenvolvimento dos professores de 

Ciências passa por três fases progressivas de interdependência: o desenvolvimento 

pessoal, o desenvolvimento social e o desenvolvimento profissional. No 

desenvolvimento pessoal, os professores tomam consciência do isolamento mantido 

com os seus pares, bem como da existência de aspectos problemáticos em suas 

estratégias de ensino. Essa nova percepção oportuniza a alteração das práticas 

habituais, inadequadas à aprendizagem dos alunos.  

Na fase do Desenvolvimento Social, há a reconstrução das práticas a partir 

do redimensionamento da visão do que seja ser professor de Ciências. Essa 

reconfiguração é possibilitada a partir do conhecimento de novas práticas de ensino, 

assim como no apoio encontrado no estabelecimento de práticas colaborativas no 

contexto de trabalho. Na fase do Desenvolvimento Profissional, ao sentirem-se mais 

confiantes do seu próprio trabalho, com uma confiança construída nas práticas 

colaborativas, propõem novas formas de trabalho. Assim, as três fases não ocorrem 

de forma linear, mas imbricadas, de forma que o desenvolvimento profissional só 

pode ser consolidado quando essas três dimensões são contempladas. 

Figura 9. Fases progressivas de desenvolvimento dos professores de Ciências, a 
partir de Hewson (2007) 
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Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Hewson (2007) explicita que os professores devem ser apoiados em todo o 

processo de desenvolvimento profissional, a saber: o planejamento, a 

implementação de novas estratégias e a reflexão sobre práticas. 

Loucks-Horsley, Love, Stiles, Mundry e Hewson (2003) propõem seis 

estratégias de desenvolvimento profissional dos professores de Ciências e 

Matemática, as quais podem ser desmembradas em dezoito itens: 

 

Quadro 2. Estratégias de desenvolvimento profissional dos professores de Ciências e 
Matemática 
 

Alinhamento e 
implementação 

do currículo 

Estruturas 
colaborativas 

Investigação 
no ensino e 

aprendizagem 

Experiências 
de imersão 

Modalidades 
de formação 

Instrumentos 
mecanismos 

Alinhamento 
do currículo e 
seleção de 
materiais de 
instrução 

Parceria com 
cientistas e 
matemáticos 
no comércio, 
indústria e 
universidades 

Investigação-
ação; 
 
 

Imersão em 
investigações 
em Ciências 
e resolução 
de problemas 
em 
Matemática 

Coaching; 
 

Desenvolvendo 
designs de 
programas 
profissionais 

Implementação 
do currículo 

Redes 
profissionais 

Discussão de 
casos 

Imersão no 
mundo dos 
cientistas 

Lições 
demonstrativas 
 

Tecnologia 
para o desenv. 
Profissional 

Unidades de 
substituição do 
currículo 

Grupos de 
estudo. 

Investigação 
sobre o 
trabalho, 
pensamento e 

 Mentoring. 
 

Workshops, 
cursos e 
seminários. 
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avaliação dos 
alunos; 

  Estudos de 
lições. 

   

 
Fonte: Elaborada para fins desse estudo, a partir da investigação de Loucks-Horsley, Love, Stiles, 
Mundry e Hewson (2003) 

 

Os autores combinaram componentes de diferentes proposições em 

programas modelados às circunstâncias particulares, ao reconhecerem que o 

exercício de desenvolvimento profissional é um processo de intenções, no qual os 

autores dos programas de desenvolvimento profissional estabelecem um conjunto 

de objetivos e trabalham num contexto particular, com um grupo particular de 

professores, num conjunto de situações únicas para um determinado projeto. Estes 

autores propõem o desenvolvimento das várias estratégias, tanto as que se centram 

no desenvolvimento da consciência (redes profissionais, lições demonstrativas e 

grupos de estudo) como as que oportunizam o conhecimento do conteúdo e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo (parceria com cientistas, workshops, 

discussão de casos, imersão em experiências e tecnologia para o desenvolvimento 

profissional). Eles também enfatizam a aplicabilidade do que foi aprendido em 

situações concretas de ensino, com foco na prática docente (lições demonstrativas, 

implementação de um currículo, possibilidade de tutoria). Em outras, a reflexão é a 

mola propulsora das estratégias na avaliação das experiências e aprendizagens dos 

alunos (investigação-ação, grupos de estudo, estudo de lições, discussões de casos 

e análise do trabalho dos alunos). 

Van Driel et al. (2012), ao realizarem uma revisão de 44 estudos, concluíram 

que tem ampliado o número de investigações que discutem o DP na educação 

científica. Os programas de Desenvolvimento Profissional ensejam, primordialmente, 

a mudança das práticas em sala de aula (na forma de fazer e pensar dos 

professores), seguido da ampliação do conhecimento do conteúdo por parte dos 

professores.  Para os autores, uma das grandes dificuldades para o DPP de 

Ciências é a sobrecarga do currículo e os desafios que se impõem para o ensino: 

natureza da Ciência para o letramento científico; relação Ciência, Tecnologia 

Sociedade e Ambiente (CTSA); ensino de ciências por investigação.  

De acordo com Van Driel et. al (2012), uma proposta de DPP efetiva deve 

contemplar os seguintes aspectos: foco na prática em sala de aula (em métodos e 

práticas, na compreensão de que o ensino se faz na investigação); a aprendizagem 
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ativa e baseada na investigação (o professor deve ser questionado sobre situações 

concretas de ensino. Investigar a própria prática e a dos colegas para que se possa 

pensar sobre a qualidade das ações empreendidas); aprendizagem colaborativa 

(entre professores da mesma escola, com problemáticas similares; os professores 

precisam estabelecer os objetivos das ações de DPP, para que se torne mais útil); 

ter duração e sustentabilidade (as intervenções de curto prazo tendem a ser menos 

eficazes que as de longo prazo); e estar coerente com a proposta da escola (os 

professores devem assumir a direção de seu DP, escolher os parâmetros que 

devem ser estudados), a qual deve oferecer as condições organizacionais 

necessárias. Afinal, o DPP não deve ser relacionado apenas a inovações, mas a 

problemas recorrentes da prática. 

Na direção de propostas de DPP desenvolvidas para atender às 

necessidades do contexto, Simon et al. (2011) investigaram 10 escolas de Londres 

conhecidas como referência em práticas de DPP. Os professores de Ciências em 

início de carreira evidenciaram que as principais características desse DPP - tido 

como eficaz - eram a ampliação da experiência em outras escolas, a parceria 

estabelecida entre a escola e a universidade, a observação realizada aos pares, o 

feedback frequente dos colegas e a estrutura e apoio da equipe gestora em salas de 

aula. Os autores concluem que, dentre outros aspectos, as escolas que priorizam o 

DPP se tornam mais atraentes e agregam os melhores profissionais.  

Os aspectos evidenciados nos contextos investigados por Simon et al. 

(2011) possuem características que foram valorizadas nos modelos de DPP de 

Ciências apresentados. Concordamos com Fernandéz-Cruz (2006) quando afirma 

que o desenvolvimento profissional se efetiva na reflexividade centrada na prática e 

na capacidade de desenvolver trabalhos em equipe colaborativa. Como já foi 

discutido neste capítulo, o conceito de desenvolvimento profissional surgiu 

estreitamente relacionado com a capacidade de o professor refletir sobre as suas 

práticas de ensino/aprendizagem. São muitos os contributos da reflexão para o 

desenvolvimento profissional dos professores. E é sobre esse aspecto que 

dedicamos nossa próxima seção. 

 

2.3 ASPECTOS EVIDENCIADOS NAS PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DE PROFESSORES 
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2.3.1 A reflexão centrada na prática 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da 
tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A 
gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática (FREIRE, 
1991, p.58). 

 
 

A reflexão centrada na prática é considerada uma chave do desenvolvimento 

profissional, por ser uma forma de indagação sobre a prática, a qual oportuniza o 

desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizativo da escola 

(FERNANDÉZ-CRUZ, 2006). Assim, deveria ser um aspecto estruturador da 

formação dos professores, considerando que somente “A prática de pensar a 

prática, de estudar a prática, nos leva à percepção da percepção interior ou ao 

conhecimento do conhecimento anterior que, de modo geral, envolve um novo 

conhecimento”. (FREIRE, 2015, p. 118). 

É inconteste que a reflexão é inerente à atividade do professor (DAY, 2007, 

KORTHAGEN, 2009) e considerada fulcral para a compreensão da profissionalidade 

docente e do desenvolvimento profissional (NÓVOA, 2007). Por não ser um produto 

mecânico, nem um exercício criativo de novas ideias, a reflexão se configura como 

uma prática de reconstrução da vida social (KEMMIS, 1999). Assim, constitui-se 

também uma via possível para que o professor enfrente as situações complexas do 

cotidiano escolar (SCHÖN, 2000, ZEICHNER, 2008). Ponte (1994) enfatiza que a 

reflexão possibilita o exercício de uma prática enriquecedora e consciente do 

objetivo que se pretende alcançar. Para Calderhead (1989), a reflexão é a ação que 

viabiliza a emancipação e a autonomia profissional. 

O entendimento e valorização do papel educacional da reflexão como 

processo heurístico e hermenêutico remonta à pedagogia socrática (SANCHES, 

1992). Já a ideia da reflexão sobre a prática encontra abrigo no pensamento de John 

Dewey (1978) e de Stenhouse (1975) e foi objeto de análise acurada de Schön 

(2000). 

De acordo com Dewey (1978), o pensamento reflexivo tem a função de 

clarificar uma situação complexa. Assim, a partir da reflexão, as ideias podem ser 

organizadas, pois a reflexão é uma forma superior de pensamento. De acordo com o 

autor, o ato de pensar como ato reflexivo está dividido em cinco momentos.  
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Figura 10. Pensamento como ato reflexivo 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo a partir de Dewey (1978) 

1- Situação problemática de incerteza e de dúvida – Quando há uma 

ruptura no status quo, sendo necessária a resolução de uma situação 

ainda não vivenciada anteriormente; 

2- Intelectualização do problema – São organizadas as estratégias para a 

resolução do problema, da forma considerada mais adequada na ocasião 

em tempo hábil.; 

3- Observação e experiência – As estratégias elaboradas na fase anterior 

são analisadas, para se saber se são adequadas ao contexto de 

aplicação e então aplicadas na situação específica; 

4-  Reelaboração – A aplicação da ideia anterior, que é reorganizada de 

acordo com o contexto e os resultados; 

5- Verificação – É uma reflexão após a resolução da situação problemática. 

 

Nesse sentido, podemos considerar que, nessa perspectiva, a ação reflexiva 

configura-se em um processo no qual está implicado o ato de encontrar a solução 

adequada para a situação, sendo composta necessariamente da abertura de espírito 

(abertura ao novo e ao reconhecimento das limitações), da responsabilidade em 

admitir a possibilidade de erro, da responsabilidade das consequências das ações e 

do empenho para a mudança. 

Situação 
problemática 
de incerteza e 

de dúvida

Intelectualização 
do problema

Observação e 
Experiência

Reelaboração

Avaliação
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Stenhouse (1975) acrescenta à discussão de Dewey o aspecto de que 

quando o professor reflete na e sobre a ação, converte-se num investigador de suas 

práticas em sala de aula. 

Zeichner (2008), da Universidade de Winconsin (EUA), publicou seu primeiro 

artigo sobre essa temática no Canadá, no ano de 1981, período no qual, como 

afirma o autor, a ênfase na formação de professores nos Estados Unidos estava 

centrada na Psicologia Comportamentalista. O estudo remete ao ano de 1976, 

quando Zeichner empreende a tarefa de formar professores que fossem mais 

reflexivos, ao evidenciar que os seus alunos (futuros professores) se preocupavam 

especificamente em ensinar o conteúdo, como se só a organização e o estudo 

prévio fossem suficientes para garantir a aprendizagem. Na época, não havia uma 

discussão sistematizada sobre os saberes docentes e as estratégias de ensino. 

Contudo essa realidade foi se modificando posteriormente por algumas razões, 

dentre elas, os estudos desenvolvidos por Lee Shulman e companheiros (Shulman, 

1986), o qual enfocava os saberes dos professores, bem como a influência das 

Ciências cognitivas na educação.  

Na década de 1980, Donald Schön publica o seu livro “O profissional 

reflexivo”, resultado da sua tese de doutorado (SCHÖN, 1983). A partir dos estudos 

empreendidos por Dewey (1978) e Stenhouse (1975), Schön (2000) organiza sua 

ideia mundialmente reconhecida, a do profissional reflexivo. Schön (2000) elenca os 

passos gradativos para que o pensamento reflexivo se consolide.  

O primeiro passo dá-se quando se está em uma situação na qual são 

conhecidas as estratégias para alcançar os resultados esperados. O segundo é 

quando o resultado não acontece como o esperado, produzindo uma “surpresa”, 

uma reorganização das estratégias iniciais. Essa surpresa conduz ao terceiro passo, 

que é o da reflexão consciente no presente-da-ação que leva o profissional a 

examinar sua prática. “Pensamos criticamente sobre o pensamento que nos levou a 

essa situação difícil ou essa oportunidade e podemos, neste processo, reestruturar 

as estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber 

os problemas” (SCHÖN, 2000, p.33).  

Em seguida, chega-se ao último passo, que é a execução de novas ações, 

visando mudar os acontecimentos para melhor. E o que diferencia essa reflexão das 

outras?  Segundo o autor, “é a sua imediata significação para a ação” (SCHÖN, 

2000, p.34). Schön (2000) defende que o professor pode valorizar a sua experiência 
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por meio da reflexão e do conhecimento tácito (o conhecimento prático da ação), 

que é vivenciado ao longo de sua carreira profissional, mas insuficiente para se 

resolver os problemas da prática. Assim, cabe ao educador analisar esse 

conhecimento tácito a partir da reflexão sobre a ação.  

Nesse sentido, Schön (1983, 2000) dá sustentação a uma epistemologia da 

prática que é o conhecimento-na-ação, um saber-fazer sólido, teórico e prático, 

inteligente e criativo, no qual o professor analisa suas práticas – com lacunas e 

necessidades de melhoria – de forma consciente, uma ação que oportuniza a 

melhoria e o aprendizado contínuo.  

Com seus estudos, Schön (idem) deu início à ruptura  com o paradigma da 

racionalidade técnica, ao possibilitar a emersão de um novo paradigma, de natureza 

crítico reflexiva. Seu discurso sustenta que a perspectiva do professor reflexivo 

diminui o fosso (herdado da visão do professor como técnico) entre a teoria e a 

prática.  

A grande crítica feita à teoria desenvolvida pelo autor é a falta de um 

trabalho em equipe para que a reflexão ocorra, pois, a partir de uma série de 

estudos empíricos, evidenciou-se a relação do pensamento reflexivo com as práticas 

colaborativas. Assim, Zeichner (1993), em seus estudos, acrescenta a dimensão da 

reflexão crítica à criticidade do professor, no que toca ao seu trabalho e ao dos 

colegas.  

 Contudo, Zeichner (2008) sinaliza que o termo “professor reflexivo” 

transformou-se em um slogan para abarcar todas as ações de formação de 

professores, perdendo o significado específico.  

Para Zeichner (2008), a prática reflexiva está relacionada com o 

reconhecimento de que os professores devem estar envolvidos ativamente no 

encaminhamento de seus trabalhos, assumindo a liderança nas reformas escolares. 

Além disso, o reconhecimento de que as boas práticas de ensino não devem ser 

oriundas apenas das universidades, mas emergentes das discussões sobre as 

práticas.  Assim, o ensino reflexivo requer que os futuros professores internalizem 

que podem aprender a partir de suas experiências, o que deve ser priorizado pelos 

formadores desses professores.  

Ainda sinaliza Zeichner (2008): a formação docente em uma perspectiva 

“falsamente” reflexiva não tem contribuído para o DPP quando leva os professores a 

pensarem que as teorias são consecutivamente produzidas por meio da prática, 
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fazendo com que muitos dos programas que se intitulam reflexivos se pautem na 

racionalidade técnica. Também tem prejudicado o desenvolvimento de práticas 

genuinamente reflexivas a ênfase que os professores têm dado à reflexão do seu 

próprio ensino e do aprendizado de seus alunos, considerando que esse 

pensamento não pode vir divorciado das condições sociais da educação escolar, as 

quais influenciam o trabalho docente. Assim, diferencia-se dos estudos 

empreendidos por Schön (1983, 2000), ao afirmar que o viés individualista inviabiliza 

o confronto e a transformação dos aspectos estruturais do trabalho docente. 

Segundo Zeichner (2008), esse tipo de pensamento prejudica os professores, em 

especial porque esses pensam que os problemas do trabalho são exclusivos de 

suas práticas, gerando o esgotamento profissional e desviando a atenção de 

problemas estruturais para o foco em fracassos individuais.    

Com efeito, defende que a formação docente reflexiva que fomenta o DPP 

deve estar imbricada na luta por justiça social e contribuir para a diminuição das 

lacunas da qualidade da educação, em qualquer contexto formativo, não sendo a 

reflexão um fim em si mesma. Afinal, todos os professores são reflexivos de alguma 

forma.  Assim, as atividades reflexivas de futuros professores devem ser 

estruturadas, não espontâneas, para que esses possam acompanhar a evolução do 

pensamento e a mudança de atitude. Nós compartilhamos desse pensamento e 

defendemos nesse estudo esse caráter coletivo da reflexão centrada na prática. 

Day (2001) apresenta em seus estudos quatro modelos formativos que 

utilizam as práticas reflexivas de formas diferenciadas. O primeiro sinaliza a 

existência da reflexão como regulação, fruto de interesses, uma “reflexão 

burocrática” que não é voltada para a mudança.  

  A segunda forma é a preparação das iniciativas para responder a 

necessidades pragmáticas. Ocorre de forma pontual e não visa a uma mudança 

progressiva de comportamento. Outra vertente, a de cariz autobiográfico, é mais 

pessoal e centra-se na reflexão dos docentes sobre suas histórias de vida. Por fim, 

há a reflexão como investigação-ação em que, assim como assinala Elliot (1991), é 

considerada um instrumento intelectual que integra a teoria e a prática, inerente à 

ação docente e é voltada para a mudança. 

Na concepção de Pérez Gómez (1998, p.369), reflexão é “[...] a imersão 

consciente do homem no mundo de sua experiência, um mundo carregado de 

conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses 
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sociais e cenários políticos”. Contreras (2002) concebe que no processo de reflexão 

devem ser levados em consideração os aspectos sociais e históricos do contexto, 

das relações dos agentes em suas práticas educativas institucionais, bem como das 

relações dos pensamentos dos agentes com a ação educativa. 

Libâneo (2008) atenta para os valores reducionistas do que seja a reflexão. 

Reflexividade, para o autor, é a 

 

 [...] que se reporta à ação, mas não se confunde com a ação; a um 
saber-fazer, saber-agir impregnados de reflexividade, mas tendo seu 
suporte na atividade de aprender a profissão, a um pensar sobre a 
prática que não se restringe às situações imediatas e individuais 
(LIBÂNEO, 2008, p. 73-74).  

 

Já Sacristán (2008, p.82) apresenta uma visão radical da concepção 

neoliberal de reflexão: 

 

O pós-positivismo apresenta-se em metáforas muito atraentes, como 
a de converter os professores em profissionais reflexivos, em 
pessoas que refletem sobre a prática, quando, na verdade, o 
professor que trabalha não é o que reflete, o professor que trabalha 
não pode refletir sobre sua própria prática, porque não tem tempo, 
não tem recursos, até porque, para sua saúde mental, é melhor que 
não reflita muito [...]. 
 
 

Situações como essa sinalizada por Sacristán também foram preocupações 

de Zeichner (1993; 2008) pela amplitude de práticas desenvolvidas 

autodenominadas de reflexivas, mas que, na verdade, não possibilitam a mudança. 

Assim, consideramos a reflexão centrada na prática um elemento preponderante da 

profissionalidade docente (CONTRERAS 2002) e que, por ser uma prática dialógica, 

ocorre no coletivo (KEMMIS, 1999). 

Marcelo García (1992) apresenta quatro formas de reflexão: 

1- Introspecção – Ocasionada da reflexão interiorizada e pessoal. Esse tipo 

de reflexão evidencia-se nas narrativas autobiográficas; 

2- Exame – Centrado na ação, o professor refere-se a acontecimentos de 

sua prática cotidiana; 

3- Indagação – Essa forma de reflexão está relacionada com o conceito de 

investigação-ação.  
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4- Espontaneidade – Ações de improviso para se resolver uma situação 

inesperada. É a reflexão na ação, o pensamento do professor no momento da ação.  

Contudo, o pensamento reflexivo não é espontâneo. É necessário que seja 

desenvolvido a partir de uma postura de questionamento crítico viabilizado em 

contextos nos quais se preze pelo desenvolvimento e os professores tenham a 

liberdade de exercer a autonomia (ALARCÃO, 1996). É um processo que precisa ser 

continuamente estimulado e apoiado (BLANCO; MELLADO, 1999). 

Rodman (2010) desenvolveu um estudo objetivando analisar como o 

engajamento reflexivo dos professores em uma atividade em sala de aula lhes 

permitiria construir um significado a partir dessa experiência, no qual concluiu que a 

reflexão contínua das práticas possibilita o DPP. A pesquisa foi realizada com 120 

futuros professores, que responderam a uma série de perguntas acerca da 

experiência de 80 h/a em salas de aula de escolas públicas. No início das práticas, 

estavam voltados apenas para as estratégias que desenvolviam (foco no ensino). 

Contudo, no decorrer do processo, começaram a focar mais na forma como os 

alunos iam aprendendo (foco na aprendizagem) A autora conclui que o contexto 

reflexivo possibilita aos futuros professores avançar na direção da metacognição no 

ensino, melhorando assim a capacidade pedagógica desses sujeitos. 

Com efeito, o pensamento pautado na reflexão crítica possibilita tanto a 

formação quanto a transformação e o desenvolvimento com vistas à melhoria de 

uma prática profissional. Assim, o pensamento reflexivo é considerado uma prática 

social. Por outro lado os professores se reúnem em grupos e podem dialogar sobre 

suas experiências educacionais, com vistas à superação das dificuldades, o que 

repercute na melhoria do ensino. 

Porém, é ingênuo acreditar que só através da reflexão o futuro professor 

pode ir construindo e corrigindo suas práticas. Estar na escola por muito tempo 

experienciando a realidade escolar não é uma garantia que há qualidade nesse 

contato, pois é imprescindível que essa experiência esteja pautada em um 

planejamento muito cuidadoso para que se torne uma possibilidade de reflexão 

(GALVÃO, 1996).  

Freire (2000) enfatiza a capacidade humana de refletir na história e, dessa 

forma, intervir nela: 
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A consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim, 
inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a 
consciência de mim me fazem um ser não apenas no mundo, mas 
com o mundo e com os outros. Um ser capaz de intervir no mundo e 
não só de a ele se adaptar. É neste sentido que mulheres e homens 
interferem no mundo enquanto os outros animais apenas mexem 
nele. É por isso que não apenas temos história, mas fazemos a 
história que igualmente nos faz e que nos torna, portanto históricos.  
(FREIRE, 2000, p. 40. Grifos do autor) 

 

É essa consciência que deve ser vivenciada em reflexões centradas na 

prática. Contudo, apesar de reconhecer a relevância dos estudos de Schön (2000) 

para a valorização da pesquisa e da prática, Pimenta (2008) questiona o tipo de 

reflexão que tem sido realizada pelos professores, bem como em que condições são 

empreendidas. “As reflexões incorporam um processo de consciência das 

implicações sociais, econômicas e políticas da atividade de ensinar?” (PIMENTA, 

2008, p.22). A autora sinaliza ainda que a valorização exacerbada da reflexão 

individual do docente tira a possibilidade de trabalho colaborativo, dificultando a 

percepção da tessitura e as relações dialéticas que se efetivam na sala de aula. 

Também aponta para algumas concepções de autores que defendem que basta 

haver o processo de reflexão – sem uma crítica – para que haja a mudança na 

postura do educador, o que banaliza o termo.  

Pimenta (2008, p. 24) enfatiza que “O saber docente não é formado apenas 

de prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação”, o que está em 

consonância com o pensamento de Giroux (1990), quando destaca a necessidade 

da compreensão teórica dos elementos que compõem a prática profissional. Essa 

vertente epistemológica é condição sine qua non para que o professor seja, de fato, 

um intelectual transformador e consiga compreender o fenômeno ensino em toda 

sua complexidade, como sinaliza Freire (2008) 

 

O educador ou educadora crítica, exigente, coerente, no exercício de 
sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício de sua própria 
prática, sempre a entende em sua totalidade. Não centra a prática 
educativa, por exemplo, nem no educando, nem no educador, nem 
no conteúdo, nem nos métodos, mas compreende-a nas relações de 
seus vários componentes, no uso coerente por parte do educador ou 
da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas. (FREIRE, 
2008, p. 110) 
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Consideramos que uma ação reflexiva como a descrita por Freire (2008) é 

potencializadora do DPP e deve ser vivenciada desde o início da formação inicial. 

Com efeito, a reflexão centrada na prática possibilita ao professor o repensar suas 

atitudes do cotidiano, o que lhe oportuniza ser agente de mudança de suas práticas, 

sem excluir a vertente emocional da reflexão: o professor, ao analisar suas práticas, 

analisa a si próprio (DAY, 2001; KORTHAGEN, 2009).   

Como se percebe pela revisão da literatura, há diferentes concepções sobre 

as práticas reflexivas, mas todas repercutem em um olhar mais significativo para o 

DPP, rompendo com a racionalidade técnica, por essa não conseguir atender às 

necessidades formativas dos professores. Para tanto, os professores terão que 

desenvolver uma postura reflexiva e analítica, pois, como afirma Contreras (2002 

p.164), “[...] aquilo que move a reflexão crítica é a emancipação”. 

Assim, a partir do pensamento dos diversos autores que foram apresentados 

nesta seção, podemos elaborar uma síntese gráfica sobre que tipo de reflexão 

possibilita o desenvolvimento profissional dos professores, conforme podemos ver a 

seguir: 

Figura 11. A reflexão centrada na prática como elemento do Desenvolvimento 
Profissional de Professores 
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Fonte: Elaborado para fins desse estudo com base no pensamento dos autores 
(CONTRERAS, 2002, DAY, 2001, PIMENTA, 2008; SCHÖN, 2000; ZEICHNER, 1993, 2008) 

 

 

As interações entre professores possibilitam a criação de uma nova cultura 

profissional, não isolacionista, colaborativa, na qual há partilha de dúvidas e 

incertezas, o que possibilita aos professores crescerem profissionalmente. Esse 

pensamento está em concordância com o defendido por Kemmis (1999), ao 

enfatizar que a ação reflexiva não é um trabalho individual, pois este pressupõe as 

relações sociais, por ser uma prática que expressa a possibilidade de reconstrução 

da vida social. Zeichner (1993) defende o professor como um prático-reflexivo e 

entende a colaboração como o aspecto mais relevante para uma aprendizagem 

mais efetiva. 

Por assim dizer, defendemos que a reflexão deve ser desenvolvida em 

colaboração. E é sobre o contributo da colaboração para o desenvolvimento 

profissional dos professores que centraremos a discussão da seção posterior. 

 

Tomada de consciência 
das suas concepções, da 

sua atuação, da sua 
maneira de entender a 

profissão.

Questionamen
to contínuo e 

permanente da 
prática. 

Redimensionamento 
da prática a partir da 

análise das ações  
(realizada em 
colaboração) 
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2.3.2 O desenvolvimento de práticas colaborativas 
 

Se quisermos compreender aquilo que um professor faz e porque o 

faz, devemos, portanto, compreender a comunidade de ensino e a 
cultura de trabalho da qual ele faz parte (HARGREAVES, 1998, 
p.186). 
 

A ideia de colaboração17 entre professores é recorrente e apresentada, 

muitas vezes, como a solução para os problemas educacionais e de formação dos 

professores (HARGREAVES, 1998). Com efeito, a defesa da colaboração entre 

professores parece ser consensual, o que faz com que se tenha a impressão de ser 

desnecessária qualquer argumentação nesse sentido.  

A colaboração ocorre quando os sujeitos trabalham juntos, mas com base na 

igualdade, no intuito de se atingirem objetivos que possibilitem o benefício de todos 

(BOAVIDA; PONTE, 2002), e envolve a tomada conjunta de decisões, a 

comunicação efetiva e a aprendizagem conjunta (DAY, 2001).  

De fato, estamos de acordo com Little (1990, p. 166) quando afirma que “a 

razão para promover o estudo e a prática da colegialidade é que, presumivelmente, 

ganha-se algo quando os professores trabalham juntos e perde-se algo quando não 

o fazem”. Contudo, existem diversas formas de colaboração, inclusive as que estão 

pautadas, paradoxalmente, no individualismo. Devido a esse fato, torna-se relevante 

clarificar a ideia de colaboração que defendemos e utilizaremos no decorrer deste 

estudo. 

O trabalho colaborativo é imprescindível para o desenvolvimento profissional 

(DAY, 2001), pois através do diálogo, da interação, os professores formulam e 

reformulam suas ideias, têm a possibilidade de aprender uns com os outros e, por 

conseguinte, criticar e poder ser criticado ao discutir novas formas de aprender e de 

ensinar (LOUCKS-HORSLEY et al., 2003). 

Não podemos esquecer que “[…] As culturas dos professores e as suas 

relações com os seus colegas, figuram entre os aspectos mais significativos da sua 
                                                           
17 Valadão (2010) explicita a preferência de vários autores pelos termos colaboração e cooperação, 
sendo ambos sinônimos de práticas de trabalho em grupo entre professores. Contudo, Boavida e 
Ponte (2002) são enfáticos ao defender que há uma distinção entre os termos, preferindo a 
colaboração, por designar uma maior dose de partilha e interação à simples realização conjunta de 
diversas operações. Salientamos que essa discussão não está no foco de nosso trabalho e 
utilizaremos a palavra colaboração, ainda que reconhecendo a discussão que legitima o termo 
cooperação, em especial por ter vivenciado in loco os debates realizados no Movimento da Escola 
Moderna (MEM) de Lisboa, tendo acesso a leituras na área como Niza (2012), Arends (2005), 
Johnson e Johnson (1985), dentre outros. 
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vida e do seu trabalho” (HARGREAVES, 1998, p.186). Nessa direção, a escola deve 

ser o lócus do trabalho colaborativo, pois a qualidade educativa está em grande 

parte relacionada com o que ocorre na escola em sua totalidade, bem como o 

ensino é mais eficaz em um ambiente escolar marcado pelas normas de 

colegialidade e melhoria permanentes (FERNANDÉZ-CRUZ, 2006). 

Não obstante, quando há a implicação de um grupo de professores para a 

realização de atividades centradas em seus interesses e necessidades, há uma 

maior potencialidade de mudança, por ser, nas palavras de Marcelo García (1999), 

um segundo nível de formação. E cada vez mais os professores são chamados para 

realizar trabalhos em colaboração. Assim, as práticas colaborativas emergem das 

situações reais que são vivenciadas pelos professores (LITTLE, 1990). 

No entanto, também têm sido identificados alguns obstáculos e prejuízos por 

constituírem formas improdutivas de colaboração, pois, como adverte Little, (1990, p. 

509), é importante ter a clareza de que “[...] grupos bem delimitados tanto podem 

constituir instrumentos para promover a mudança, como para manter o que existe”. 

Ou seja, grupos que se fortalecem para manter o status quo e não mudar. Assim, 

alguns tipos de colaboração não viabilizam o DPP. Como Hargreaves (1998) 

enfatizou, existem “níveis” de colaboração, a saber: o individualismo, a colaboração, 

a colegialidade artificial e a balcanização. 

No individualismo, os professores se fecham entre as paredes de suas salas 

de aula, tornando o seu trabalho inacessível e distanciado do escrutínio público, o 

que, ao mesmo tempo, oferece-lhes proteção e impedem que os trabalhos sejam 

analisados aos pares. Essa cultura individualista se efetiva pela insegurança, 

incertezas frente ao trabalho desenvolvido, necessidade de defesa frente ao 

possível fracasso e desconfiança (HARGREAVES, 1998).  

Esse individualismo, segundo Hargreaves (1998), pode ser: estratégico, 

quando é resultado do aumento das responsabilidades dos professores, que os 

sobrecarrega, tirando-lhes todo o tempo disponível (WOODS, TROMAN, 2002); 

forçado, quando ocorre por questões estruturais das escolas; ou opcional, no qual o 

professor conscientemente escolhe não se envolver em práticas colaborativas. 

Já a colegialidade artificial é um tipo de colaboração regulado 

administrativamente, fixa no tempo e no espaço, estabelecida a priori e previsível. É 

marcada pelos encontros e trabalhos conjuntos impostos pela equipe gestora e é 

orientada para a implementação e produção de resultados previamente 
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estabelecidos. O risco da colegialidade artificial é que a ação dos professores pode 

se resumir ao cumprimento de uma obrigação e, assim, as atividades desenvolvidas 

não atingirem a profundidade esperada.  

Outro aspecto de prática colaborativa que não contribui para o DPP é a 

balcanização, um modelo de divisão do trabalho no qual os professores trabalham 

em subgrupos. Hargreaves (1998) sinaliza os departamentos das universidades e 

escolas, mas podemos pensar ainda nas subdivisões existentes no seio dos grupos 

formativos. Esse tipo de “colaboração que divide” estimula a competição entre os 

pequenos grupos com vistas a promover a emancipação da escola. Esses 

subgrupos constituem-se em um mundo micropolítico de conflitos e competições, 

também marcado pelo individualismo.  

Para a Little (1990), os níveis de colaboração são determinados pelos 

contatos entre pares, se são esporádicos ou institucionalizados. A autora sinaliza, 

ainda, que há quatro aspectos que devemos considerar para compreender o 

trabalho colaborativo. São eles: as diferenças entre os grupos, o número e a 

heterogeneidade dos integrantes de cada grupo, as relações individuais dos 

membros do grupo com outros grupos colaborativos e os tipos de práticas 

colaborativas que são desenvolvidas nesses grupos. Nessa direção, elaborou uma 

sistematização de quatro níveis de colaboração (ou variantes de colaboração) 

possíveis:  

1- Narrativa e busca de ideias; 

2- Assistência (ajuda e apoio); 

3- Partilha;  

4- Trabalho em co-propriedade. 

Na primeira variante, o contato entre os professores assume um caráter 

meramente de trocas de histórias, que não são sistematizadas nem estão abertas ao 

escrutínio dos colegas. Esse tipo de colaboração é considerado pela autora como 

individualista e conservadora, sendo incapaz de gerar conhecimento profissional nos 

professores e possibilitar-lhes um desenvolvimento profissional efetivo.  

Já na variante da assistência ou ajuda e apoio, como o nome já sugere, há o 

empenho dos colegas na resolução de uma situação conflituosa, que pode ser 

oferecida também por agentes externos. Esse tipo de colaboração também não 

contribui para o desenvolvimento profissional efetivo, pois é concebido a partir de 

uma visão hierárquica da colaboração, sendo assim marcada pelo poder e pela 
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unilateralidade. Concordamos com Litlle (1990) quando afirma que esse tipo de 

colaboração, assim como o apresentado anteriormente, enfatiza o individualismo, e 

também se constitui em situações pontuais de colaboração.  

Na variante da partilha já existe uma abertura para a troca de materiais, 

impressões e práticas de ensino. Nessa partilha, o que acontece em sala de aula é 

exposto publicamente, como também não há o professor que apresenta suas 

práticas e sim um grupo que compartilha suas ações pedagógicas com toda a 

escola. Contudo, Little (1990) pontua que esse tipo de colaboração se coaduna com 

a autonomia oportunizada aos professores no seio das escolas. Deve se considerar 

ainda se essa colaboração tem um caráter obrigatório ou é uma iniciativa dos 

professores.  

Na quarta variante apresentada pela autora, a colaboração em co-

propriedade, há uma responsabilidade, firmada pelos próprios professores, em se 

auto-organizar de forma autônoma, para que haja a livre colaboração de todos e na 

qual o ensino de qualidade é concebido como um dever social.  

Little (1990) sinaliza que a colaboração entre professores acontece no ato de 

compartilhamento de ideias, ajuda e apoio para a resolução de tarefas do dia-a-dia e 

no desenvolvimento de trabalhos interpares. Porém, nas situações de apenas 

compartilhar ideias, apesar de ser bastante relevante para o aspecto afetivo e 

possibilitar a aproximação entre os sujeitos, não ocasiona a mudança, pois, em 

geral, não põe em xeque o trabalho desenvolvido, conserva a cultura do 

individualismo e não contribui para o desenvolvimento profissional dos professores18 

(LITTLE, 1990).  

Assim, Little (1990) defende o desenvolvimento de trabalhos interpares (ou 

trabalho em co-propriedade) como situação colaborativa na qual os professores 

estão  

 

[...] firmados na responsabilidade partilhada para o trabalho de 
ensinar (interdependência), na ideia de uma autonomia coletiva, no 
apoio às iniciativas e liderança dos professores no que respeita à 
prática profissional e na afiliação ao grupo, fundadas no trabalho 
profissional (LITTLE, 1990, p. 519).  

 

                                                           
18 Com isso, não estamos desvalorizando as histórias contadas pelos professores, pois não é a 
intenção de Little (1990). Mas a autora evidencia a imprescindibilidade de práticas colaborativas que 
agreguem valores, não apenas um diálogo velado (e nem sempre verdadeiro) de práticas exitosas no 
contexto da sala de aula.   
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A partir dessa compreensão, o trabalho colaborativo não deve ser 

desenvolvido apenas por grupos isolados de professores, mas deve estar instaurado 

nas escolas, por demandar uma organização de recursos materiais, como espaço 

físico para os encontros, boa organização de tempo e planejamento, para que o 

ritmo do trabalho docente não impeça a realização dos encontros formativos, 

imprescindíveis para a negociação.  

Woods e Troman (2002), que desenvolveram estudos centrados nos motivos 

de estresse de/entre professores na Inglaterra e País de Gales, concluíram que, em 

culturas genuinamente colaborativas, o trabalho torna-se mais agradável, as 

identidades pessoais são desenvolvidas e o estresse é reduzido. Os autores 

enfatizam a expressão “genuinamente colaborativas”, pois a colaboração por 

“colegialidade forçada/artificial”, de acordo com os autores,é uma ação 

desencadeadora da frustração e desse mal.  

A pressão e a competição que são instauradas na formação dos professores 

têm como efeito o aumento da individualização, enfraquecendo a solidariedade, pois 

“[...] as pessoas passam a ser valorizadas apenas por sua produtividade, mudando-

se assim a ética das relações baseadas no autointeresse institucional e valor 

performativo” (MARCONDES; LEITE, 2014, p. 159), o que interfere diretamente nos 

valores de reflexão e desenvolvimento de um trabalho colaborativo. Em 

contrapartida, quando o professor se liberta do isolamento e se comunica com os 

outros, pode conhecer melhor as suas ações em sala de aula e se conhecer 

(FERRY, 1975). 

Assim, para que haja uma mudança educacional, é preciso se conceber a 

colaboração como o paradigma propulsor dessa transformação. Dessa forma, é 

imperativa a criação de espaços e momentos de trabalhos partilhados nas escolas, 

pois  

 

Só a partir de uma assumida socialização nos usos culturais da 
profissão docente é que será possível por em marcha os processo 
para superar as aprendizagens espontâneas adquiridas pelos 
professores nas suas vivências de como seus professores 
ensinavam, quando eles ainda eram alunos, para que possam, 
entretanto, vir a proceder a uma renovação criativa e continuada da 
cultura profissional (NIZA, 2009, p. 346). 
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Esse tipo de “socialização nos usos culturais da profissão docente” foi objeto 

de estudo para vários autores. Kuusiasaari (2014) investigou processos de 

desenvolvimento colaborativo de nove professores do ensino secundário, 

subdivididos em três equipes de discussão. As discussões ocorriam em grupos, 

durante um curso de formação de professores em serviço nos anos de 2005 e 2006, 

na Finlândia. Kuusiasaari (2014) centrou seu olhar para a aprendizagem 

colaborativa dos professores e para a identificação de ações de colaboração 

capazes de gerar uma aprendizagem colaborativa.  

A autora partiu de uma perspectiva vigostkyana de colaboração, com 

referência à zona de desenvolvimento proximal. Apesar de considerar a importância 

dos formadores como facilitadores da aprendizagem, observou a interação entre os 

professores em uma situação de colaboração de “igual pra igual”, pois todos os 

professores investigados tinham a mesma formação acadêmica. A investigadora 

buscou encontrar ações de colaboração no nível do grupo, com ênfase no processo 

colaborativo, com vistas ao desenvolvimento de novas práticas de ensino. 

Kuusiasaari elencou sete níveis de colaboração em uma interação: 

1- Apresentação das ideias (é o primeiro momento, no qual os integrantes 

da equipe expõem o ponto de vista sobre determinada temática); 

2- Aceitação das ideias; 

3- Desenvolvimento da ideia (é uma revisão ou o desenvolvimento das 

ideias aceitas); 

4- Questionamento; 

5- Ignorância do questionamento (não conclusão da ideia); 

6- Supressão do desenvolvimento das ideias; 

7- Reificação das ideias. 

Para a autora, uma colaboração efetiva, que ocasiona a mudança dos 

envolvidos frente a uma situação problemática, só ocorre se tiver um 

questionamento que oportunize a reificação das ideias. O estudo realizado pela 

autora apontou que, quando as ideias são apresentadas e logo aceitas pelo grupo 

sem o desenvolvimento destas, não há aprendizagem colaborativa, ainda que o 

grupo esteja em um processo colaborativo. Assim, não basta estar em grupo para 

que a aprendizagem colaborativa ocorra. Faz-se necessário passar por um processo 

de andaimagem do saber, evolução gradativa da estrutura do pensamento, 
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discussão das ideias, com vistas a organizá-las em ações que materializam o 

aprendizado colaborativo. 

Clement e Vandenberghe (2000) desenvolveram um estudo com 94 sujeitos 

que tinha como objetivo investigar qual era a influência da autonomia e da 

colaboração para o desenvolvimento profissional de professores em seus primeiros 

anos de docência. Os resultados da investigação sinalizaram que a partilha de ideias 

é um aspecto que contribuiu para o DP desses professores, envolvendo-os em um 

processo de responsabilização coletiva e possibilitando a produção de projetos em 

comum. 

Butler et al. (2004) sinalizam que os professores são, muitas vezes, 

chamados para reestruturar suas práticas profissionais. Defendem que, quando os 

professores e pesquisadores colaboram para analisar e refletir sobre a prática, 

ambos são envolvidos na co-construção do conhecimento prático. Afirmam ainda 

que há um desacordo com os tipos de aprendizagens que são estimulados em 

diferentes contextos formativos denominados de “colaborativos”.  

Assim, discutiram a interação dinâmica entre processos de aprendizagem 

individuais e sociais dentro de uma iniciativa de desenvolvimento profissional 

colaborativo e a relação entre a aprendizagem conseguida e mudanças nas práticas 

profissionais dos professores, na tentativa de se construir um modelo para o 

desenvolvimento profissional na perspectiva da colaboração. O trabalho de Butler et 

al. (2004) constituiu-se em um estudo longitudinal de dois anos, envolvendo dez 

professores de escolas públicas que foram convidados a participar de uma 

comunidade de aprendizagem. O foco de análise foram intervenções que envolviam 

os alunos com dificuldade de aprendizagem, com o objetivo de promover, 

colaborativamente, uma inovação no contexto escolar. Para Butler et. al. (2004), o 

principal desafio para um modelo colaborativo de desenvolvimento profissional é 

clarificar de que forma a aprendizagem individual e coletiva se configura um 

processo que possibilita a reconstrução das práticas e como o conhecimento 

conceitual é reformulado. Através da interação social, as possibilidades de 

aprendizado se agregam em co-construção, sustentadas pelo compromisso com a 

inovação.   

Com efeito, os modelos colaborativos de desenvolvimento profissional 

devem envolver os professores na investigação conjunta sobre o ensino, tendo 

como cerne a prática. Contudo, existem alguns constrangimentos no trabalho 
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colaborativo. É imprescindível para as escolas ter em seu corpo docente professores 

que conseguem tomar decisões em conjunto com os seus colegas em culturas de 

colaboração, de ajuda e de apoio, chamado de profissionalismo interativo (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000). 

Nem sempre é fácil empreender ações colaborativas na escola, pois os 

professores têm pontos de vista pessoais, baseados em seus interesses, valores e 

crenças, o que interfere no envolvimento dos professores nos projetos propostos 

pela escola (ALMIRO, 2002).  

Para Fullan e Hargreaves (2000) o profissionalismo interativo engloba a 

tomada de decisões conjuntas, a partilha de recursos e ideias e a reflexão crítica em 

grupo sobre as práticas desenvolvidas. O pensamento dos autores está em sintonia 

com o defendido por Roldão (2007), quando afirma que, para haver o trabalho 

colaborativo, de fato, não é suficiente agrupar os professores e pedir algum 

resultado dessa interação, uma vez que o trabalho colaborativo deve ser articulado e 

pensado em conjunto, valorizando a melhoria ocasionada pela interação entre vários 

saberes específicos. Porém Roldão (2007) alerta que, apesar do grande contingente 

de trabalhos realizados se autodenominarem colaborativos, são em sua essência 

realizados de forma individual.  

Não obstante, a colaboração deve envolver um objetivo comum que oriente 

o trabalho a ser desenvolvido e enquadre a possibilidade de interesses e 

necessidades individuais. Nesse sentido, uma das prerrogativas para o seu 

desenvolvimento é que haja uma relação de cumplicidade e um clima de respeito 

mútuo, no qual as responsabilidades são partilhadas e os saberes e experiências 

respeitados e discutidos (BOAVIDA; PONTE, 2002).  

A atividade docente é ainda muito limitada ao que acontece em sala de aula, 

sem o intercâmbio com os colegas que estão nas salas ao lado.  Como já 

mencionado, , o isolamento constitui-se uma característica da profissão docente que 

influencia e condiciona as possibilidades de formação (MARCELO GARCÍA, 1994). 

Freire (1996) assume uma posição contrária à cultura pedagógica individualista e a 

favor do diálogo, ao afirmar que  

 

[…] ensinar exige responsabilidade para o diálogo. Testemunhar a 
abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, 
são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura 
respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o 
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momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto 
da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente (FREIRE, 
1996, p. 153)   

 

Só assim poderemos superar a “cultura autista” de isolamento dos 

professores (NIZA, 2012). Então, pode-se pensar que o trabalho colaborativo entre 

professores apresenta potencial para enriquecer a tarefa pedagógica. Não obstante 

e, tal como referem Fullan e Hargreaves (2000), ao valorizar-se o trabalho 

colaborativo não se nega a importância da atividade individual na docência. Perez-

Gómez (1998, p.275) reforça a importância de o professor assumir o trabalho 

colaborativo como uma prática frequente no seu cotidiano, ao referir que 

 

[…] não é suficiente que o professor participe esporadicamente em 
grupos de reflexão sobre a prática, ou elaboração e participação em 
projetos em colaboração com outros professores, mas que interiorize 
o trabalho colaborativo como forma de atuar no cotidiano (PEREZ-
GÓMEZ, 1998, p.275) 

 

Torna-se necessário criar condições propícias ao desenvolvimento de 

culturas colaborativas, pautadas na ajuda, no apoio, na confiança, na abertura e na 

partilha no que toca à resolução de problemas que ocupam uma posição central na 

tomada de decisões coletivas, em que o conflito e a crítica devem estar presentes a 

fim de gerar o crescimento no grupo. Quando os professores trabalham juntos, têm a 

possibilidade de aprender com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências, 

informações e a buscar soluções. A partir daí os problemas importantes das escolas 

começam a ser enfrentados com a colaboração entre todos, com a possibilidade  de 

um diálogo aberto (IMBERNÓN, 2009). 

Freire (1996, 2002, 2005, 2008) defende a ideia da dialogicidade e 

desenvolvimento de práticas colaborativas como superação da educação bancária. 

Dessa forma, para o desenvolvimento de uma cultura colaborativa, o diálogo é 

fundamental por possibilitar que os professores aprendam envolvidos numa “reflexão 

colaborativa”, em se considerando que a maioria da aprendizagem é promovida a 

partir da discussão de ideias enquanto situações de aprendizagem nas quais os 

professores têm a possibilidade de formular ideias, aprender uns com os outros, 

interiorizar teoria, criticar as suas concepções e as dos outros, alargar os seus 

conhecimentos e discutir novas estratégias de ensino e aprendizagem.  
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A colaboração deve considerar, ainda, os interesses dos participantes, 

possibilitando a tomada de decisão e resolução de problemas (LOUCKS-HORSLEY 

et al., 2003). Oportunizando-lhes vivenciar novas experiências (HARGREAVES, 

1998), considera-s que “[...] é evidente que a análise e planificação que ocorrem 

num ambiente colaborativo apresentam maiores possibilidades para uma melhor 

aprendizagem” (DAY, 2001, p. 70).  Com efeito, confiança, negociação e diálogo são 

aspectos fundamentais no decurso de um trabalho colaborativo (BOAVIDA; PONTE, 

2002).  

Quando o sujeito passa a ter consciência de que é capaz de se autossuperar 

e de colaborar com os seus pares, sente-se mais seguro em discutir suas práticas 

de ensino (ABELL, 2000). Assim, o trabalho colaborativo e a prática reflexiva são 

basilares no desenvolvimento profissional dos professores, como geradores de 

diversas potencialidades também da própria escola. 

A partir do que foi evidenciado pelos autores, elaboramos o quadro abaixo, 

com as características das práticas colaborativas que viabilizam o DPP: 

 
Figura 12. Características das práticas colaborativas que viabilizam o DPP 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

Enfatizamos, ainda, que a colaboração não é um fim em si mesma. É um 

processo contínuo de criação e recriação que reconhece a possibilidade 
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enriquecedora da diversidade, sendo imprescindível a confiança entre os pares e o 

desejo de mudança. Nesse sentido, é inconteste que as práticas colaborativas 

devem ser fomentadas nas escolas, por possibilitarem a compreensão das 

incertezas que perpassam o trabalho docente (IMBERNÓN, 2009), para que assim 

tenham mais elementos para interagir nessa realidade, partindo do diálogo para a 

emancipação, que só é possível em práticas colaborativas. Contudo, não se pode 

esquecer que “[...] a necessidade de práticas colaborativas não surge por imposição, 

nem decorre da urgência de se atingirem objetivos a curto prazo” (VALADÃO, 2010, 

p.28). Com efeito, 

 
Quando os professores trabalham juntos, cada um pode aprender 
com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências, informação e a 
buscar soluções. A partir daqui os problemas importantes das 
escolas começam a ser enfrentados com a colaboração entre todos. 
Com isso, aumentam as expectativas que favorecem os estudantes, 
permitindo que os professores reflitam sozinhos ou com os seus 
colegas sobre os problemas que os afetam. (IMBERNÓN, 2009, p. 
76) 

 

Desse modo, para que haja a melhoria da profissionalidade docente e o 

desenvolvimento de uma prática colaborativa, são necessárias algumas mudanças 

no seio das escolas, como preconizado por Nóvoa (1992) e que sistematizamos no 

quadro abaixo:  

 
Quadro 3. Mudanças necessárias para o desenvolvimento profissional na escola. 
 

Status Quo da escola Mudança Necessária 

Ações pontuais Desenvolvimento profissional e 
organizacional 

Professores isolados Redes de cooperação e de Colaboração 
profissional 

Formação por catálogos Reflexão na prática e sobre a prática 

Único modelo de formação Programas diversificados e alternativos 
de formação contínua 

Investigação sobre os  
Professores 

Investigação com e pelos professores 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo, a partir de Nóvoa (1992). 
 
 

Alguns contextos e práticas são indutores ou catalisadores de DPP 

(FIORENTINI; CRECCI, 2013). Então, consideramos que o contexto formativo que 

se pauta em práticas colaborativas deve promover a mudança frente aos problemas 
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emergentes e possibilitar reorganização das ideias. É necessário haver embates, 

rupturas e evolução gradativa da estrutura de pensamento. E, mais ainda, é 

necessário criar um sentimento de pertença ao grupo, para romper com a cultura 

individualista e oportunizar, de fato, o desenvolvimento profissional de professores. 

 

2.4 UMA SÍNTESE: AS PROPOSTAS – E A NOSSA PROPOSTA - DE 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS 

 

A partir da revisão da literatura e da discussão dos autores que figuram 

neste capítulo, defendemos que o desenvolvimento profissional é um processo que 

se efetiva ao longo de toda a vida, tanto em termos pessoal como profissional e que 

não possui duração nem linearidade. É o crescimento profissional que o professor 

obtém como resultado da sua experiência e da análise sistemática da própria 

prática.  

Apresentamos autores que discutiram a formação de uma forma geral e 

outros que focaram nos professores de Ciências. Muitos dos elementos se 

entrecruzam, de fato. Mas como a nossa investigação tem como sujeitos 

participantes futuros professores de Ciências, gostaríamos de compilar os principais 

aspectos que foram discutidos para evidenciar o que denominamos de 

Desenvolvimento Profissional de Professores, elaborando, assim, a “nossa 

proposta”, ou melhor, o nosso entendimento do que seja um DPP efetivo, a partir 

dos elementos que compõem a figura a seguir: 
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Figura 13. Proposta de desenvolvimento profissional defendido em nossa 
investigação. 
 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo a partir de ideias oriundas de diversos autores que 
já foram mencionados (ALMEIDA, 2012; CLARKE; HOLLINGSWORTH, 2002; DAY, 1992; 
2001; 2007; FERNANDÉZ-CRUZ, 2006; FLORES, 2014; FULLAN, 1995; 2007; FULLAN; 
HARGREAVES, 2000; MARCELO GARCÍA, 1992; 1994; 1999; 2009; GUSKEY, 2000; 2002; 
HARGREAVES, 1994; 1998; HEWSON, 2007; LIEBERMAN, 1994; LITTLE, 1990; LOUCKS-
HORSLEY; HEWSON; LOVE; STILES; MUNDRY, 2003; MORAIS; MEDEIROS, 2006; 
ZEICHNER, 1993; 2008) 

 

Para tanto, deve possuir as seguintes características: 

 

1-  Pressupõe Intencionalidade - Compreendemos que o DPP não 

acontece naturalmente: deve ser guiado para algo. Afinal, a participação em 

diversas atividades formativas não indica que houve DP, se não houver uma 

inclinação para tal. Assim, o futuro professor deve ter essa intencionalidade para que 

a sua formação inicial – que é obrigatória para se assumir a docência, transforme-se 

em desenvolvimento.  

2- Pauta-se na ideia de aprendizado contínuo – É um processo que se 

desenvolve ao longo da carreira profissional, desde a formação inicial, e requer que 

o sujeito, nessa vivência, perceba-se como ser inconcluso (FREIRE, 1996), além da 
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necessidade de se ter abertura e humildade, afinal, como bem nos disse Paulo 

Freire (2015, p. 105) [...] na medida em que começamos não só a saber que 

vivíamos, mas a saber que sabíamos e que, portanto, podíamos saber mais, iniciou 

o processo de gerar o saber da própria prática”. 

3-  Ocorre Centrado na escola - Esse é um aspecto fundamental e de 

sustentação em nossa investigação. O DPP deve ocorrer em contextos concretos, 

como já foi reiteradamente discutido. É sabido que as universidades possuem uma 

dificuldade estrutural em superar o grande fosso existente entre a formação 

pedagógica e a formação específica. Contudo, a universidade ainda é o contexto 

mais adequado para que a formação inicial de professores seja desenvolvida 

(MALDANER, 2000), desde que seja centrada na escola (BARROSO, 1992; 

NÓVOA, 2007). A iniciação à prática profissional é considerada a experiência mais 

significativa dos futuros professores, relacionada à aprendizagem profissional, por 

lhes possibilitar articular a teoria à prática e possibilitar o acesso direto aos 

problemas e desafios reais da educação (FLORES, 2014). Isso se deve ao fato de 

que aprender a ser professor inserido em um contexto escolar é um elemento basilar 

na eficácia da formação (WILSON, FLODEN, FERRINI-MUNDRY, 2001). De acordo 

com Freire (2001, p. 49) “A sala de aula tornou-se, nos últimos anos, um espaço 

privilegiado para a compreensão do ensino e do modo como o currículo é posto em 

ação”. Nessa direção, concordamos com Blanco e Mellado (1999, p. 20) quando 

afirmam que “[…] as práticas supõem uma extraordinária oportunidade para que o 

professorem formação se inicie na profissão”. Isso porque a escola é a unidade 

orgânica do desenvolvimento profissional dos professores (FULLAN, 1995). 

A importância relação entre teoria e prática também foi evidenciada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, em seus 

princípios expostos no artigo 5º: 

 

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e 
didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão;  
VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como 
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério; 
(BRASIL, 2015, p.4) 

 



90 
 

Além disso, a experiência na ambiência escolar dá sentido à formação que 

constitui o professor, sendo a escola imprescindível para a investigação do 

desenvolvimento profissional. 

4- Potencializa o desenvolvimento de práticas colaborativas -  Todos 

os aspectos estão interligados e estes não se efetivam sem a superação da cultura 

do isolamento (HARGREAVES, 1998), sem a necessidade de aprender e sem o 

interesse de partilhar. Compreendemos que a colaboração, como elemento chave 

para o DPP, deve estar envolto em um clima de confiança e de aprendizado mútuo, 

além dos aspectos já evidenciados na figura 12. 

5- Viabiliza a reflexão centrada na prática - Reflexão requer diálogo 

consigo próprio e com os demais envolvidos, além de propiciar a aprendizagem de 

todos. Só a partir da reflexão centrada na prática é que concepções e crenças sobre 

o ensino vão sendo ressignificadas e ancoradas na transformação social e no 

caráter político da reflexão. É a meta-reflexão, a partir de experiências partilhadas, 

que possibilita um novo direcionamento para as práticas e, assim, viabiliza o DPP. 

6- Promove Autonomia e Liderança – A intencionalidade citada 

anteriormente deve ser perpassada pela autonomia, sendo essa, como defenderam 

Contreras (2002) e Freire (1996), pautada na emancipação. A liderança relaciona-se 

com a diferença que os professores fazem em seus contextos de intervenção. 

Liderança, no sentido de construção do conhecimento (FLORES, 2014) para além 

do que já é preconizado nos contextos formativos, é saber guiar – autonomamente – 

a sua aprendizagem,  a qual se efetiva na partilha de ideias. 

7- Promove mudança do sujeito e do contexto – Não concebemos que 

a mudança se efetive apenas nos sujeitos, pois o DPP está relacionado com os 

processos de reforma da escola  Por serem os professores a chave da mudança 

educacional (MONTEIRO, 2015), o efeito pode ser  cíclico: mudam-se os 

professores, muda-se a aprendizagem dos alunos, muda-se a escola. Esse aspecto 

nos faz lembrar uma célebre frase de Paulo Freire (2015, p. 157): “A educação não é 

alavanca da transformação social, mas sem ela a transformação social também não 

se dá”. Analogamente, a mudança do professor não é a alavanca da transformação 

da escola, mas sem ela a transformação da escola não se dá. 

Após especificar as principais características que devem compor uma 

proposta de Desenvolvimento Profissional de Professores, retomamos a questão 

central de nossa investigação: Como os contextos formativos contribuem para o 
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desenvolvimento profissional de futuros professores em iniciação à prática 

docente? Nessa direção, já clarificamos os conceitos chaves e agora 

apresentaremos, no Capítulo 3, a fundamentação metodológica de adentramento 

nos contextos, bem como instrumentos e estratégias de recolha e análise dos 

dados.



 
 

 

 

 3 METODOLOGIA  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de uma investigação é a estratégia que permite traçar o 

percurso que possibilitará desvelar o objeto de estudo, afinal, “Pesquisar é sempre 

navegar com direção” (GHEDIN; FRANCO, 2006, p. 8). E, navegando com direção, 

apresentamos os elementos que possibilitaram responder às questões que 

estimularam o desenvolvimento do estudo aqui apresentado. Antes de apresentar os 

instrumentos e estratégias utilizados, faremos uma apresentação mais genérica.  

Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, tendo como design o estudo de 

casos múltiplos com finalidade instrumental.  O foco de análise do caso é o 

Desenvolvimento Profissional dos futuros professores que estão em formação inicial, 

ao terem contato com a escola, como tais profissionais.  

O lócus do caso é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência de Química e de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PIBID-UFRN) e o Mestrado em Ensino de Física e Química da Universidade de 

Lisboa (MEFQ). Nesse lócus, temos como sujeitos principais, no PIBID, 64 futuros 

professores licenciandos de Química e Física inscritos nesse programa (os quais 

denominaremos de “pibidianos”) e, no MEFQ, 5 futuros professores que estavam 

cursando a unidade curricular Iniciação à Prática Profissional IV.  

 Como sujeitos coadjuvantes, temos 8 professores da Educação Básica que 

lecionam a componente curricular Química e/ou Física e 4 professores universitários 

que acompanham os futuros professores. Salientamos que ambos os contextos 

formativos estão inseridos na formação inicial (o PIBID não é obrigatório para se 

assumir a docência, ao passo que o Mestrado em Ensino é condição para se 

lecionar em Portugal, após a Declaração de Bolonha, já mencionada no primeiro 

capítulo). 

Para responder às questões de estudo, tivemos contato com os pibidianos 

no ano de 2013, entre os meses de abril e novembro, na fase exploratória da 

pesquisa. Nesse período, realizamos observações dos encontros que ocorreram na 

UFRN, bem como aplicamos um questionário piloto. Nesse mesmo período, foi 

solicitado que dez pibidianos (cinco de Química e cinco de Física) realizassem um 

relato escrito sobre a experiência no PIBID: quatro pibidianos de Química e três de 

Física entregaram o relato escrito.  
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No ano de 2014 acompanhamos os futuros professores do Mestrado em 

Ensino de Química e Física da Universidade de Lisboa nos meses de janeiro a 

julho19, e realizamos observações semanais no Instituto de Educação e nas escolas 

que realizavam as intervenções relacionadas à Iniciação à Prática Profissional. 

Nesse período, aplicamos um questionário, realizamos entrevista individual20 e 

formamos um grupo focal. Recebemos, ainda, os relatórios reflexivos entregues no 

final do semestre. 

No ano de 2015 retornamos aos encontros do PIBID de Química e Física na 

UFRN, no período de abril a julho, semanalmente realizados na universidade, bem 

como acompanhamos algumas intervenções dos pibidianos nas escolas21. 

Aplicamos um questionário, e montamos quatro grupos focais, dois com os 

pibidianos de Física e dois com os pibidianos de Química. Recebemos ainda os 

relatórios entregues no final do semestre. 

Em paralelo ao período em campo, realizamos a transcrição das 

informações para a análise dos dados22, com a metodologia da análise do conteúdo 

com o método do questionamento e da comparação constantes. 

O percurso brevemente apresentado e que será esmiuçado no capítulo está 

sinteticamente apresentado no fluxograma abaixo: 

 

 

                                                           
19 O ano letivo em Portugal tem início no mês de setembro e termina no mês de julho. Assim, nos 
meses de janeiro e fevereiro acompanhamos os futuros professores no 1º semestre do 2º ano de 
formação, quando estavam cursando a unidade curricular de Iniciação à Prática Profissional III. De 
fevereiro a julho de 2014, acompanhamos os mesmos futuros professores, na época cursando a 
unidade curricular Iniciação à Prática Profissional IV.   
20 As entrevistas individuais foram realizadas com os cinco futuros professores do MEFQ. Como a 
quantidade dos pibidianos era bem mais considerável (64 sujeitos), realizamos a aplicação do 
questionário e, como este era identificado, complementamos individualmente as informações que 
julgamos necessárias. 
21 Acompanhamos as intervenções de todos os pibidianos. No PIBID de Física, participamos do Dia 
da Física e dos Clubes de Ciências. No PIBID de Química, participamos das três intervenções que 
eram realizadas: o clube de ciências, o “Química Forense” e o Módulo Didático. Todas as 
programações eram semanais (com exceção do “Dia da Física”). Participamos de, pelo menos, um 
encontro de cada atividade, contemplando, assim, a atuação de todos os pibidianos. 
22 Salientamos que nesse tipo de investigação não se pode realizar uma recolha e análise de forma 
linear. A análise é feita durante todo o período da recolha dos dados, e vai se ressignificando a partir 
das evidências que vão se delineando no decorrer do processo, (re)configurando novas categorias de 
análise. 
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Figura 14. Fluxograma do capítulo 3 
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No intuito de compreender como os contextos formativos contribuem para o 

desenvolvimento profissional de futuros professores em iniciação à prática docente é 

que recorremos metodologicamente a uma abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994) com orientação interpretativa (ERICKSON, 1986), empregando 

diversos métodos, com a intenção de garantir a apreensão do objeto de estudo que 

nos propomos a investigar. 

É inconteste a relevância do método para se compreender o fenômeno 

estudado, bem como a concepção de que este deve se constituir de instrumentos e 

estratégias que melhor possam desvelar a realidade estudada. 

Com essas considerações iniciais, sublinhamos que, em nossa investigação, 

o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significado e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1995). 

De fato, nesta investigação, considera-se o ambiente que envolve cada 

futuro professor como um sistema complexo e interativo, no qual o todo é mais do 

que a soma das partes. Para obter esta perspectiva global, são utilizados vários 

métodos de recolha de dados, a saber: a observação naturalista, a entrevista 

(individual e de grupo focal) e  documentos escritos. Os dados são qualitativos, pois 

incluem notas de campo, registros de gravações em vídeo e áudio, transcrições de 

entrevistas, registros escritos dos futuros professores, entre outros. A abordagem é 

naturalista, na medida em que os futuros professores são observados no seu 

ambiente natural - instituição de ensino superior e a escola na qual desenvolvem as 

ações pressupostas pelo contexto formativo.   

Na orientação interpretativa, a informação recebida, filtrada pelas próprias 

lentes do investigador, é sujeita a várias interpretações. Nesse sentido, a 

interpretação emerge como um processo de busca que permite aos investigadores 

dar sentido ao contexto observado (STRAUSS; CORBIN, 1998).  

Na análise dos dados, o investigador analisa e interpreta a informação que 

recolhe dos participantes, imergindo nos detalhes e especificidades dos dados para 

encontrar categorias, dimensões e inter-relações, dando sentido às situações 

(PATTON, 1990).   

Neste capítulo, apresentaremos a fundamentação metodológica utilizada, 

inserindo, ainda, os critérios de confiabilidade e qualidade da pesquisa desenvolvida. 

Seguimos com a explicitação dos sujeitos e contextos de formação. Na 
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continuidade, explicamos os procedimentos de recolha dos dados. Concluímos com 

a apresentação do processo de análise dos dados e das categorias e subcategorias 

que emergiram a partir desta. 

 

3.1 A PESQUISA QUALITATIVA 
 

Guimarães (2006, p. 149), afirma: “Podemos dizer que a pesquisa se 

constitui, em última instância, na busca de respostas para problemas que nos 

inquietam”. Indo além dessa ideia inicial, Lüdke e André (1986, p.1-2) acrescentam 

que é imprescindível para a realização de uma pesquisa qualitativa “[...] promover o 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”.  

Partindo dessa perspectiva, evidencia-se que pesquisa é uma atividade 

intencional na qual se elaboram conhecimentos de aspectos da realidade, 

buscando-se possíveis respostas para o problema proposto. Mas, o que caracteriza 

uma pesquisa como qualitativa? Bogdan e Biklen (1994) elencam as características 

de uma pesquisa dessa natureza: 

1. Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados – contato 

direto e prolongado do pesquisador, sem a sua manipulação intencional. Por isso a 

importância de se relatar o contexto em que a pesquisa acontece; o investigador vai 

ao encontro das pessoas adentrando o seu ambiente natural destas, no qual são 

recolhidos os dados, a partir do visto, do lido e/ou do ouvido. 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos – transcrições, 

depoimentos, citações, fotografias, dentre outros, são elementos relevantes para se 

compreender o fenômeno.  

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto - 

para tanto, se faz necessário não partir de uma questão completamente fechada, 

pois, no percurso, muitas mudanças podem acontecer; 

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial do pesquisador – a “perspectiva dos participantes” é 

imprescindível; 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo – nesse 

sentido, não se devem buscar evidências que comprovem suas hipóteses, mas estar 

atento à realidade vivenciada, a partir do que emerge dos dados. 
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Para a efetivação desse tipo de pesquisa, não se pode pensar em delinear 

um método que o caracterize, no qual o pesquisador adapte suas ações para se 

enquadrar em um modelo estruturado a priori, pois “[...] os métodos servem ao 

pesquisador; nunca é o pesquisador escravo de um procedimento” (GONZAGA, 

2001, p.75). Nessa direção, é essencial o investigador não se limitar a uma 

determinada metodologia, mas compreender se as decisões que tomou estão em 

consonância com as finalidades do estudo e com as fontes disponíveis 

(PATTON,1990). 

Nesse sentido, o investigador qualitativo compreende a investigação como 

um processo interativo que é condicionado pela sua história pessoal, valores e 

crenças, sendo o processo uma criação reflexiva e complexa que tem como produto 

final a descrição, compreensão e interpretação do investigador sobre o fenômeno 

em estudo (GUBA; LINCOLN, 1998). 

Assim sendo, o investigador é orientado teoricamente para que, dessa 

forma, possa recolher seus dados, por compreender que a teoria contribui para que 

vá além da mera descrição dos dados e de impressões pessoais (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Nessa vertente, o investigador qualitativo estuda um dado fenômeno 

no seu ambiente natural, no intuito de obter uma compreensão mais profunda sobre 

o modo como os indivíduos o interpretam e o significado que lhe atribuem. Com 

efeito, o estudo deve seguir um design que melhor acerque o objeto em questão. E é 

nessa direção que o design de nosso estudo se insere no estudo de casos múltiplos 

com finalidade instrumental, como passaremos a descrever logo adiante.  

 

3.2 DESIGN: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS COM FINALIDADE 
INSTRUMENTAL 
 

No âmbito da pluralidade metodológica permitida pela investigação 

qualitativa, optamos pelo Estudo de Caso. Nessa modalidade de pesquisa, o objeto 

estudado – mesmo inserido num contexto complexo – será abordado de forma 

específica e delimitada, permitindo uma análise crítica e em profundidade daquilo 

que se busca conhecer, uma vez que “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter 

seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p.17). Assim, o design do estudo de caso é considerado mais adequado aos 

fenômenos organizacionais, por compreender a sua complexidade, os limites pouco 
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claros entre o fenômeno e o contexto, havendo, ainda, mais variáveis de interesse 

do que as observações em si (YIN, 2001).  

O conhecimento gerado pelo estudo de caso é mais concreto, por encontrar 

eco em nossa experiência e mais contextualizado, pela questão de as experiências 

estarem enraizadas em um contexto voltado para a interpretação do leitor, bem 

como baseado em populações de referência determinadas para o leitor (ANDRÉ, 

2005). 

Assim, há características essenciais num estudo de caso qualitativo: 

1- Particularidade – Focaliza num fenômeno particular. O caso em si tem 

importância; 

2- Descrição – o produto final de um estudo de caso é uma descrição 

densa do fenômeno. “O estudo de caso engloba um grande número de variáveis e 

retrata suas interações ao longo do tempo” (ANDRÉ, 2005, p. 18); 

3- Heurística – Iluminam a compreensão do leitor sobre o fenômeno 

estudado. Podem revelar a descoberta de novos significados, estender a experiência 

ou confirmar o já conhecido; 

4- Indução – Os estudos de caso se baseiam na lógica indutiva, pois se 

atêm à descoberta de novos significados, novas relações, novas compreensões, 

mais do que à verificação de hipóteses pré-definidas. 

 

Para Yin (2001), o estudo de caso deve ser empreendido quando: 

 As perguntas da pesquisa forem do tipo “como” e “por que”; 

 Quando o pesquisador tem pouco controle sobre aquilo que vai 

acontecer; 

 Quando o foco de interesse for um fenômeno contemporâneo que 

esteja ocorrendo numa situação de vida real. 

 

Agrega-se a isso “[...] a possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao 

mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade social complexa, composta de 

múltiplas variáveis” (ANDRÉ, 2005, p. 33). Com efeito, o nosso estudo se enquadra 

em todas essas categorias, bem como se faz necessário ter essa visão mais 

alargada do contexto. 

Seguindo a definição indicada por Nisbett e Watts (1978) (citados por Ludke 

e André, 1986), o estudo de caso é dividido em três fases: a exploratória (definição 
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dos focos de estudo); a de delimitação do estudo; e a fase de análise sistemática 

dos dados. 

A fase exploratória é o momento de definir as unidades de análise – o caso – 

para confirmar ou não as questões iniciais, estabelecer contatos iniciais e mais 

precisamente os procedimentos e instrumentos de recolha de dados. De acordo com 

André (2005) 

 

Esses questionamentos iniciais tendem a se modificar, conforme o 
estudo caminha: alguns de firmam, mostrando-se realmente 
relevantes para aquela situação, outros terão que ser descartados 
pela pouca pertinência ao caso e aspectos não previstos podem vir a 
ser incorporados no estudo (ANDRÉ, 2005, p. 48). 

 

Como o autor (2005) já preconizava em seus estudos, o estudo de caso 

começa com um plano incipiente, que vai se configurando à medida que o estudo se 

desenvolve. E os contornos de nossa investigação foram se delineando a partir 

dessa perspectiva. Nesse momento, avançamos para a fase da delimitação do 

estudo, na qual a pesquisa, que tinha como ponto inicial uma problemática, foi 

traduzida em uma série de questões, de pontos críticos ou de hipóteses provisórias. 

A articulação dessas questões e a busca de evidências que as validem ou as 

descartem é a fase de análise sistemática dos dados, levada a termo a partir de uma 

análise de dados detalhada.  

Em síntese, os estudos de caso: visam à descoberta; enfatizam a 

interpretação do objeto de estudo em contexto; buscam retratar a realidade de forma 

completa e profunda; utilizam uma variedade de fontes de informações; revelam 

experiências vicárias e permitem generalizações naturalísticas; representam os 

diferentes pontos de vista – e, às vezes, conflitantes –, presentes na situação 

estudada; e utilizam uma linguagem e uma forma mais acessíveis de comunicação 

do que outros relatórios de pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Especificamente, utilizamos o estudo de casos múltiplos (YIN, 2001). De 

acordo com Benbasat, Golsdstein e Mead (1987), esse tipo de estudo de caso deve 

ser empreendido quando a pesquisa tem a intenção de aprofundar os 

conhecimentos sobre uma realidade para a construção de uma proposição teórica. 

Nessa direção, “estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas do objetivo a 

ser estudado” (STAKE, 2007, p. 236). 
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No estudo de casos múltiplos, o pesquisador não se concentra em um só 

caso, mas em vários, com finalidade intrínseca ou instrumental. No estudo de caso 

instrumental, o pesquisador desenvolve o interesse em uma questão que um caso 

particular vai ajudar a elucidar. O foco não é o programa em si, mas os insights que 

o estudo pode trazer para o entendimento dos modos de apropriação. Em nossa 

investigação, focamos no DPP em contextos formativos, não sendo nem o PIBID 

nem o MEFQ o foco, mas o entendimento desses como contextos que tem a 

potencialidade de mobilizar o DPP.  Os casos individuais que se incluem no conjunto 

estudado de casos múltiplos podem ou não ser selecionados por manifestar alguma 

característica comum. Eles são escolhidos por se considerar que seu estudo 

permitirá melhor compreensão, ou mesmo melhor teorização, sobre um conjunto 

ainda maior de casos (STAKE, 2007). Já no estudo de caso intrínseco, o caso já 

está dado e estamos interessados particularmente nele, Por tais características é 

que o nosso design de pesquisa se configura como um estudo de casos múltiplos 

com finalidade instrumental. 

Atentamos ainda para os critérios imprescindíveis para que se tenha 

garantida a qualidade da pesquisa. 

 

3.3 A QUALIDADE DO ESTUDO 

 

Em qualquer investigação é necessário obedecer a critérios de qualidade e 

de rigor. Deve haver uma prestação de contas pública, que, segundo definição de 

Bauer e Gaskell (2002) é o que dá credibilidade à pesquisa. Tal característica é 

conseguida através de transparência, clareza dos objetivos e do processo de 

recolha e análise dos dados e da relevância do que é discutido para o âmbito social. 

A transparência só é conseguida se todos os processos de pesquisa estiverem bem 

documentados. Daí a necessidade de o pesquisador buscar o máximo de elementos 

que possam contribuir para acercar o objeto de estudo. 

O investigador tem a função de convencer o leitor de que o seu estudo, 

cujos resultados são mais do que uma descrição, é relevante e que pode ser 

utilizado num contexto mais abrangente. Assim, é importante que seja fornecida 

informação suficiente para o leitor tomar conhecimento do que se fez ao longo do 

estudo. O valor da investigação depende também da forma como se comunica o 



102 
 

trabalho realizado. Ele clarifica e estabelece relações entre as suas percepções, as 

suas aprendizagens ao longo da investigação e a literatura existente.  

A informação detalhada e pormenorizada dos métodos e dos resultados é 

incorporada na apresentação do trabalho. O investigador utiliza as vozes dos 

participantes para chegar a novas interpretações e recorre a justificações. Também 

estabelece novas relações, proporcionando novas interpretações, com base na sua 

investigação (LICHTMAN, 2006). É importante ainda que recorra triangulação dos 

dados e dos procedimentos (YIN, 2001). 

Os resultados devem estar apoiados num conjunto explícito de evidências, 

ou seja, as conclusões do estudo são baseadas nos dados e na respectiva análise 

rigorosa desses dados. A partir desse entendimento e para garantir a validade e a 

fidedignidade dos dados seguimos alguns critérios: 

 Utilizamos vários instrumentos de recolha dos dados – processo de 

triangulação dos dados; 

 Gravamos os pronunciamentos durantes as observações e entrevistas 

(sempre que possível) para posteriormente analisar as respostas e as 

comparar com os registros gravados; 

 Utilizamos a mesma linguagem (inclusive gírias e expressões regionais) do 

grupo participante nas transcrições; 

 Utilizamos, quando possível, aparatos tecnológicos que pudessem contribuir 

para a organização dos dados (gravador de áudio, câmera filmadora). 

 

Além disso, para que o nosso trabalho pudesse ter todas as características 

que lhes são necessárias para garantir a confiabilidade dos resultados 

apresentados, sentimos a necessidade de pensar no critério de qualidade da 

validação comunicativa, junto com os participantes, pois, segundo Bauer e Gaskell 

(2002), 

 

[...] os resultados são levados de volta aos entrevistados que 
forneceram a informação e é solicitado a eles que concordem ou 
discordem, para assegurar que sua situação não está sendo mal 
interpretada (BAUER; GASKELL, 2002, p.515).  

 

Não obstante, apesar de não haver a identificação de nenhum dos sujeitos, 

uma cópia do material foi enviada para os participantes, a fim de evitar inferências 
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indevidas, como também para evidenciarmos se, em meio à grande quantidade de 

material recolhido, com os mais diversos recursos, conseguimos captar o que de 

melhor e mais significativo foi desenvolvido em nossa pesquisa. Tal procedimento 

visa a atender à dimensão ética da pesquisa, a qual “[...] exige que todo esforço seja 

feito para retratar os dados com o mínimo possível de distorções com o cuidado de 

não causar qualquer dano aos sujeitos participantes” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 

365). 

Todos esses cuidados são imprescindíveis para garantir a qualidade da 

pesquisa e assim tratar eticamente os sujeitos e contextos investigados, os quais 

serão apresentados a seguir.  

 

3.4 OS CONTEXTOS INVESTIGADOS 
 

Para que pudéssemos responder às questões de investigação de forma 

satisfatória, fez-se necessário investigar contextos formativos que atendessem ao 

principal critério: serem centrados na escola. Para tanto, nossa observação situou-se 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nomeadamente as áreas de Química e de 

Física. Também observamos o Mestrado em Ensino de Física e Química (MEFQ), 

no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Ulisboa), por considerar que as 

especificidades de ambos nos possibilitariam responder satisfatoriamente aos 

questionamentos levantados. Salientamos que o contato com os contextos modificou 

as questões de investigação, o que é aceitável, por não ser um processo linear e 

asséptico, como já mencionado.  

Abaixo, apresentaremos cada um dos contextos investigados, bem como 

suas particularidades.  

 

3.4.1 O PIBID e o PIBID de Química e de Física da UFRN 

 

Diante dos grandes desafios que se impõem à formação dos professores no 

Brasil, o Ministério da Educação (MEC) vem implementando políticas educacionais 

para elevar a qualidade da educação no país (BORGES; VIEIRA; AQUINO, 2014).  

Uma delas é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

uma iniciativa do MEC, gerenciada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CAPES), que intenciona, primordialmente, incentivar a 

formação de professores para a Educação Básica e, por conseguinte, elevar a 

qualidade da escola pública23.  

Inserido em uma matriz que envolve alunos da licenciatura (pibidianos), 

professores da Educação Básica que trabalham na perspectiva de coformadores (os 

quais são denominados de “supervisores”) e professores universitários especialistas 

na área da licenciatura (os coordenadores de área), o PIBID tem se delineado como 

um programa de formação inicial e continuada de professores24, assumindo 

relevância formativa para os sujeitos envolvidos e contextos formativos 

contemplados. 

Figura 15. Desenho do PIBID 

 
Fonte: (BRASIL, 2014, p. 63.) 

                                                           
23 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência pode ser compreendido de forma mais 

ampla se situado no contexto das reformas educacionais ocorridas no Brasil a partir da década de 
1990, em especial com a aprovação da Lei de Diretrizes de Bases (LDB) n. 9394/96. A partir de 
então, a formação de professores da Educação Básica passou a ser organizada por uma série de 
decretos e diretrizes, sendo o PIBID oriundo das políticas direcionadas para a Educação Superior, 
com o Plano de Desenvolvimento da Educação, a Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, a qual 
modificou os termos da Lei nº. 8.405, de 09 de janeiro de 1992, ampliando a área de atuação da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a criação de duas 
diretorias a Diretoria de Educação Básica Presencial – DEB e a Diretoria de Educação a Distância – 
DED. Com o Decreto 7.692/2012 é aprovado o novo Estatuto da Capes  que alterou a denominação 
da Diretoria de Educação Básica Presencial para Diretoria de Formação de Professores da Educação 
Básica – DEB, a qual tem como uma premissa apoiar a formação de professores da Educação Básica 
mediante programas de estímulo ao ingresso na carreira do magistério,  pautada no Decreto 6.755, 
de 29 de janeiro de 2009, em especial seus artigos 8º, 10 e 11, que institui a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, sendo a CAPES a instituição de 
fomento aos programas de formação inicial e continuada, sendo o PIBID o mais evidenciado, 
atualmente, na formação inicial (BRASIL, 2014; CARVALHO et al, 2015). 
24 Uma evidência disso é, a título de exemplo, o estudo que vem sendo desenvolvido pelo 
Observatório sobre Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação Pedagógica, o qual tem 
voltado sua atenção para os professores supervisores da rede pública (cf. FARIAS; JARDILINO; 
SILVESTRE, 2015). 
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Como a figura já sugere, o PIBID tem como foco principal os licenciandos 

(pibidianos), na relação dialógica com os demais integrantes. No início, o Programa 

atendia, preferencialmente, licenciandos advindos da rede pública de ensino ou com 

renda per capita de até um salário-mínimo e meio, como também escolas com baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

O PIBID foi proposto no ano de 2007, mas teve sua regulamentação mais 

detalhada pelo Decreto n. 7219/2010 (BRASIL, 2010). Em seu período inicial, as 

áreas prioritárias eram as Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e a 

Matemática, por se considerar a carência de professores formados para lecionar tais 

componentes curriculares. Atualmente, o PIBID já incorporou todas as demais 

licenciaturas. Contudo, essa ampliação ainda não apresenta resultados que 

minimizem a preocupação com a área das Ciências da Natureza, em especial na 

área da formação desses professores (BRASIL, 2013).  

De acordo com os dados oriundos do Sistema de Extração Dinâmica de 

Dados (SisRel), em janeiro de 2011 o PIBID já podia ser considerado o segundo 

maior programa de bolsas da Capes, com potencial de repercussões na qualidade 

da educação em toda a esfera pública contemplada, seja na Educação Básica, seja 

nas licenciaturas do Ensino Superior.  

Gatti et al. (2014) sinalizam que o programa, que atendia cerca de 3.000 

bolsistas em 2007, chegou em 2012 a 40.092 licenciandos bolsistas, 3.052 

coordenadores de área e 6.177 professores supervisores, num total de 49.321 

bolsas, e que tem continuado seu crescimento. No ano de 2014, o PIBID alcançou 

90.254 bolsistas, distribuídos em 855 campi de 284 instituições formadoras públicas 

e privadas, sendo que em 29 delas há também programas para as áreas da 

educação escolar indígena e do campo, abrangendo perto de 5.000 escolas de 

educação básica. (GATTI et al., 2014). 

O PIBID é pautado em princípios pedagógicos voltados para a 

responsabilidade social da profissão, como também na interlocução entre os 

conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos dos professores universitários e 

dos professores das escolas públicas. Com os resultados positivos do programa, 

aliados à intensa demanda e à consolidação de políticas com vistas à valorização do 

magistério, o programa se expandiu para todas as áreas da Educação Básica, além 

de outras modalidades de ensino, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

comunidades quilombolas, indígena e camponeses.  
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Com vistas a assegurar o salto qualitativo dos resultados educacionais, os 

Pibidianos são orientados pelos coordenadores de área e pelos supervisores. A 

interlocução entre tais sujeitos pode gerar situações de ensino-aprendizagem 

mútuas, o que constitui um processo de formação contínuo e significativo, pois o 

PIBID se estabelece como uma profícua oportunidade de desenvolvimento e 

aprendizagem para todos os envolvidos no processo.   

Como já recorrentemente evidenciado no capítulo anterior, a iniciação ao 

ensino deve ser percebida como parte crucial na formação de professores, 

considerando que é um período de tensões e aprendizados intensivos, em contextos 

geralmente desconhecidos. Contudo, para além de se constituir como uma 

alternativa potencial de fortalecimento da formação inicial, tendo em vista as 

relações que se estabelecem entre os saberes oriundos das universidades e 

produzidos no cotidiano, entrecruzados no contexto escolar, o PIBID também se 

delineia como um programa de capacitação (formação continuada) dos professores 

da educação básica, conforme apresentação de dados recolhidos pelo Tribunal de 

Contas da União:  

 
Figura 16. Tabela de Formação continuada de professores da rede pública brasileira 

 

 
Fonte: (BRASIL, 2013, p. 22) 

 

Por ser o PIBID “[...] uma das mais importantes iniciativas no campo das 

políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da escola e da formação de 

profissionais qualificados para nela atuarem” (MARTINS, 2011, p. 08), delineia-se 

como uma política pública que tem grande potencial de melhorar os cursos de 

formação inicial dos licenciandos. Afinal, o que se espera é que esse tenha  

 



107 
 

[...] um arcabouço que envolva a estrutura curricular e as atividades 
que propiciem uma formação adequada para o exercício da 
profissão, a valorização da identidade do futuro professor e da 
proximidade permanente do lócus da formação  - a escola – além de 
ações que possam propiciar a permanência do licenciando na 
universidade (SILVA, 2011, p.15). 
 
 

Com efeito, a escola assume o papel de espaço formativo privilegiado de 

iniciação à docência, ao ensejar desenvolver um trabalho sistemático de conexão 

entre a formação acadêmica dos graduandos e as demandas da rede pública da 

Educação Básica, reforçando a preocupação com o papel social na melhoria da 

qualidade na preparação dos professores, dentre outros aspectos.  

Como política pública que tem redimensionado a formação de professores 

no Brasil, muitos estudos têm sido desenvolvidos tendo como foco o PIBID, a partir 

de várias perspectivas: o PIBID como política pública, a formação/papel do 

supervisor, a formação dos futuros professores,  a formação/papel do coordenador e 

o impacto da participação no Programa para os egressos.. Passaremos a 

apresentar, brevemente, algumas das teses e dissertações que estão no banco de 

dados da CAPES, a partir de 201125 até 2015. 

Dos que tratam do PIBID como política pública, temos: o trabalho de Souza 

(2011), que desenvolveu dissertação analisando o PIBID como uma política 

educacional; Corrêa (2011), que em sua dissertação, elaborou um Produto 

Educacional a partir dos discursos dos sujeitos participantes da pesquisa sobre a 

compreensão do PIBID como política educacional. Paredes (2012) investigou as 

compreensões e os significados do PIBID pelo MEC, pela UFPR e pelos subprojetos 

de Biologia, Física e Química dessa mesma universidade, bem como as implicações 

do Programa para a construção de saberes docentes para formação de professores 

de Ciências. O autor constatou que o PIBID é entendido como forma de valorização 

da profissão docente, através da discussão e desenvolvimento de novas abordagens 

metodológicas consideradas inovadoras pelas pesquisas na área de ensino de 

ciências, bem como pela reflexão sobre a função social da escola. Ele destaca como 

problemática que algumas das ações desenvolvidas ainda reproduzem o modelo de 

formação baseado na racionalidade técnica e que os saberes experienciais dos 

professores supervisores são desvalorizados. 

                                                           
25 Antes dessa data não identificamos  trabalhos dessa natureza tendo como foco o PIBID. 
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Testi (2015), que realizou em sua dissertação uma avaliação do PIBID de 

Química na Universidade Estadual Paulista (UNESP)., destacou, dentre outros 

aspectos: a potencialidade do PIBID em promover a aproximação universidade-

escola, a formação contextualizada do futuro professor e a quebra de paradigmas de 

antigas e tradicionais práticas de formação dos professores supervisores. O estudo 

ainda possibilitou identificar a necessidade de formação dos professores 

supervisores para assumir a função de coformadores.  

Com o foco na formação dos supervisores, Dornelles (2011) desenvolveu 

uma dissertação voltada para a formação destes, a partir de suas narrativas 

escritas.Ademais, acompanhou a formação de seis supervisores de Química, com 

foco em suas narrativas, enfatizando a importância dessa metodologia para a 

formação docente. Firme (2011) focou sua investigação na formação de 4 

supervisores e 19 pibidianos. Fejolo (2012) focalizou a formação supervisor de 

Física, destacando, dentre outros aspectos, os saberes experienciais compartilhados 

pelo supervisor durante sua ação. Bedin (2012) buscou entender como o PIBID da 

Universidade Federal de Uberlândia influencia na formação de professores de 

Química. Esse autor verificou que o Programa foi importante para a 

profissionalização docente, sobretudo com o estreitamento das relações entre a 

UFU e as escolas públicas da rede básica. Já Carvalho (2013) acompanhou o 

processo de supervisão do PIBID de Física em uma universidade no norte do 

Paraná. O produto final de sua tese foi a construção de um modelo de formação. 

Afonso (2013) estudou  o papel dos supervisores como colaboradores e 

coformadores. Os trabalhos citados evidenciam que a colaboração de um professor 

experiente é essencial, bem como a abertura ao diálogo e ao trabalho colaborativo, 

pois esses aspectos trazem confiança e apoio aos pibidianos.  Corrêa (2014) 

analisou em sua dissertação as contribuições do PIBID ao desenvolvimento 

profissional de professores-supervisores para, a partir desses dados, elaborar um 

projeto de formação continuada em serviço. As principais contribuições para os 

supervisores foi a troca de experiências, a interação de saberes, o tempo e o espaço 

para os estudos de formação, a oportunidade de atualização e o trabalho em equipe. 

Anjos (2015) buscou investigar se e como os professores supervisores do 

PIBID-UECE compreendem esse programa como espaço de formação continuada, 

evidenciando que a participação no Programa possibilita uma reflexividade no 

professor, a partir das ações reflexivas que são propostas.  
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Com o foco na formação dos pibidianos, Stanzani (2012) investigou as 

possíveis contribuições do PIBID para a formação inicial deles  na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). O autor sinaliza que a participação no Programa 

oportunizou-lhes formação fundamentada na reflexão e na problematização de 

situações reais relacionadas à atividade docente. Voltado para essa prática de 

ensino na formação inicial, Sousa (2013), em sua tese, discutiu sobre relevância das 

práticas que contemplem as diversas faces da aprendizagem da docência, em 

articulação permanente com os saberes docentes. Tinti (2012) desenvolveu sua 

dissertação com o objetivo de investigar as contribuições do Programa para o 

processo de formação de três futuros professores do PIBID de Matemática da PUC, 

São Paulo. Constatou-se, dentre outros aspectos, que o contato com a realidade 

escolar contribuiu para a superação de preconceitos negativos em relação ao 

sistema público de ensino e que essa vivência pode colaborar para a minimização 

do “choque de realidade”.   

Albuquerque (2012), em pesquisa de doutorado, analisou a formação 

acadêmica dos pibidianos a partir de histórias escritas produzidas em rodas de 

formação, e defendeu que essa estratégia contribui para a formação 

acadêmico/profissional dos futuros professores. Na mesma linha estratégica, Firme 

(2012) analisou portfólios coletivos escritos por supervisores e pibidianos de química 

e defende o uso do portfólio coletivo como artefato do aprender a ser professor.  

Moryama (2013) caracterizou o aprendizado da docência no PIBID Biologia, 

por meio dos focos da aprendizagem docente, destacando que o Programa 

contribuiu estimulando o desenvolvimento do interesse pela docência e 

proporcionando a construção do conhecimento de casos relacionados à prática 

docente.  

Largo (2013) realizou sua tese no intuito de compreender as principais 

contribuições do Programa para os pibidianos. O autor destacou a decisão de se 

manter na profissão docente e a valorização dos saberes experienciais dos 

supervisores. 

Já Moura (2013) analisou as ações e as estratégias formativas 

empreendidas pelo PIBID na Unimontes e suas contribuições à formação inicial de 

professores. Verificou-se o incentivo à pesquisa, a promoção da unidade 

teoria/prática no sentido da práxis educativa e uma aproximação entre a 
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Universidade e as escolas de Educação Básica. O autor destaca as diferenciações 

entre o Programa, o estágio supervisionado e as disputas implícitas entre ambos. 

Corrêa (2013) desenvolveu sua dissertação focando na articulação entre os 

saberes específicos de matemática e pedagógicos com saberes experienciais da 

docência, explicitados por pibidianos em suas vivências do contexto escolar da 

educação básica. O autor construiu um ambiente virtual colaborativo para a troca de 

experiências entre as instituições de ensino superior, a educação básica, 

pesquisadores e pibidianos.  

Brasil (2014) buscou compreender os impactos do PIBID nos cursos de 

formação inicial de professores em Biologia e Matemática da Universidade Estadual 

de Goiás. Os resultados sinalizam que o Programa proporcionou amadurecimento e 

crescimento na formação acadêmica dos pibidianos, e a articulação entre a teoria e 

a prática, favorecendo a construção da identidade profissional e docente.  

No que se refere à formação dos Coordenadores de Área, temos o trabalho 

de Silva (2015), que dedicou sua tese a analisar os impactos da participação no 

PIBID para o desenvolvimento profissional de 11 coordenadores de área, 

evidenciado que as principais contribuições estão relacionadas à atualização 

científica, à gestão universitária, à ênfase no trabalho colaborativo com os 

supervisores e ao conhecimento da realidade da Educação Básica.  

 Os egressos também já são foco de análise. Dantas (2013) analisou sob 

que aspectos o projeto Pibid/UFMT contribuiu para formação inicial e iniciação à 

docência de onze ex-pibidianos do subprojeto de Química - Edital 2007. Destacou o 

crescimento na formação acadêmica, e que a articulação entre teoria e prática no 

ambiente real de ensino favorece a construção da identidade docente, 

oportunizando, ainda, o entendimento e a reflexão sobre a profissão docente e sobre 

a realidade escolar, com o desenvolvimento de unidades didáticas que priorizam a 

inserção de diferentes materiais e abordagens didáticas inovadoras no ensino de 

ciências. Zaqueu (2014) buscou compreender os significados que os ex-pibidianos 

do PIBID/Matemática em Rio Claro atribuem às ações desse programa para a 

formação, a partir das histórias orais.  Conclui-se que o Programa assume um 

modelo de formação que preconiza um “conhecimento na prática” no lugar de “para 

a prática”.  

Temos ainda a tese realizada por Deimiling (2014), a qual objetivou  

identificar e analisar as contribuições e os limites do PIBID da Universidade 
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Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) para os pibidianos, supervisores e 

coordenadores, com foco na formação e atuação profissional. A autora, ao discutir 

as relações entre as escolhas profissionais dos pibidianos e as condições materiais 

de trabalho nas escolas conveniadas, conclui que políticas públicas como o PIBID 

oportunizam o contato com a escola, a formação dos professores que lecionam na 

educação básica e nas universidades e são imprescindíveis para a qualidade do 

processo de formação e atuação docente.  

Como se evidencia nessa panorâmica dos trabalhos em nível de pós-

graduação apresentados, o PIBID é um programa que, por sua grandeza e 

complexidade, tem sido (e continuará sendo) investigado sob diferentes 

perspectivas. Nessa direção, pode ser considerado um contexto propício para o 

aprendizado da docência, em especial quando os futuros professores estão na 

escola, pois além de enriquecerem o conhecimento sobre os ‘casos’ relacionados ao 

contexto ensino-aprendizagem, ampliam as reflexões sobre a própria prática em sala 

de aula, antes e após a sua realização (PIRALTELO, 2013). Sendo assim, o PIBID  

 

[...] não é simplesmente um programa de bolsas. É uma proposta de 
incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do 
processo de formação de docentes para a educação básica. Os 
alunos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas 
públicas de educação básica, contribuindo para a integração entre 
teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas e 
para a melhoria de qualidade da educação brasileira (GATTI et al, 
2014, p. 05). 

 

Um estudo desenvolvido em larga escala sobre o PIBID, contemplando 

subprojetos em todo o país, foi empreendido pela Fundação Carlos Chagas e escrito 

por Gatti e colegas, em 2014. O objetivo era fazer uma avaliação geral das 

contribuições do Programa para os pibidianos, supervisores e coordenadores de 

área. Após a aplicação de questionário com questões abertas e fechadas e análise 

dos dados obtidos, conclui-se que as principais vantagens para os futuros 

professores são:  

 

• Proporciona contato direto dos Licenciandos Bolsistas, já no início 
de seu curso, com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano. 
• Permite a aproximação mais consistente entre teoria e prática. 
• Estimula a iniciativa e a criatividade, incentivando os Licenciandos a 
buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e a 
construir diferentes materiais didáticos e pedagógicos. 
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• Estimula o espírito investigativo. 
• Contribui para a valorização da docência por parte dos estudantes. 
• Proporciona formação mais qualificada dos Licenciandos. 
(GATTI et al., 2014, p. 104) 

 

Tais resultados estão em consonância com os objetivos do PIBID, conforme 

podemos verificar no artigo 4º da Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013. São eles: 

 

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 
 II – contribuir para a valorização do magistério;  
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica;  
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério;  
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura;  
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão 
sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. 
(PORTARIA N.096, 2013, p. 02) 

 

Os objetivos que foram apresentados estão contextualizados em uma matriz 

de princípios pedagógicos, organizados a partir dos estudos de Nóvoa (2009), tendo 

como eixos centrais: 

 

1. formação de professores referenciada no trabalho na escola e na 
vivência de casos concretos; 
2. formação de professores realizada com a combinação do 
conhecimento teórico e metodológico dos professores das 
instituições de ensino superior e o conhecimento prático e vivencial 
dos professores das escolas públicas; 
 3. formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano 
da escola e à investigação e à pesquisa que levam à resolução de 
situações e à inovação na educação;  
4. formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, 
realçando a responsabilidade social da profissão  
(BRASIL, 2014, p. 63) 
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Nessa direção, o PIBID vem possibilitar que os diversos sujeitos envolvidos 

estejam inseridos em um processo formativo pautado no trabalho colaborativo, que 

relaciona a teoria e a prática de forma intrínseca, articula a escola e a universidade, 

e valoriza os processos interativos.  

O processo de ação-reflexão-ação também é sinalizado como um princípio 

pedagógico, tendo em vista a mudança nas concepções dos envolvidos no 

processo, a partir da organização de atividades que valorizam o protagonismo 

docente dos integrantes, seja na seleção das estratégias metodológicas que melhor 

contribuem para a aprendizagem dos educandos da Educação Básica, seja no 

pensamento empreendido sobre a própria ação, com vistas à mudança. Nesse 

sentido, o processo constitui-se em ação reflexiva para todos os integrantes, pois 

 

 [...] a formação ganha um componente não mais pautado apenas na 
instrumentação para docência e, sim, na orientação reflexivo-crítica 
do trabalho docente desencadeada pelo pensar a ação, pela 
proposição e embate de ideias, pelo protagonismo, pelo 
reconhecimento do valor da interatividade de diferentes sujeitos na 
formação. Além do mais, a rede de colaboradores que se forma a 
partir do Pibid possibilita que não apenas as concepções dos alunos 
das licenciaturas sejam afetadas, mas, igualmente sejam 
tensionados os paradigmas dos formadores (professores da 
educação básica e das IES) (BRASIL, 2014, p. 66) 
 

 

Com efeito, espera-se romper com a formação tradicional, que compreende 

o contato com a escola apenas como uma instrumentalização profissional, o que faz 

do PIBID um necessário incentivo à docência.  

Esses princípios também regulamentam os critérios para a construção dos 

projetos institucionais. Vejamos no artigo 6º os critérios estabelecidos pela CAPES, 

que todos os projetos institucionais devem abranger:  

 

I – estudo do contexto educacional envolvendo ações nos diferentes 
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 
espaços recreativos e desportivos, ateliers, secretarias; 
 II – desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o 
processo de ensino-aprendizagem; 
 III – planejamento e execução de atividades nos espaços formativos 
(escolas de educação básica e IES a eles agregando outros 
ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que 
ampliem as oportunidades de construção de conhecimento), 
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desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em direção à 
autonomia do aluno em formação;  
IV – participação nas atividades de planejamento do projeto 
pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões 
pedagógicas; 
 V – análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 
ligados ao subprojeto e também das diretrizes e currículos 
educacionais da educação básica;  
VI – leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos; 
 VII – cotejamento da análise de casos didático-pedagógicos com a 
prática e a experiência dos professores das escolas de educação 
básica, em articulação com seus saberes sobre a escola e sobre a 
mediação didática dos conteúdos;  
VIII – desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de 
estratégias didático-pedagógicas e instrumentos educacionais, 
incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos 
didáticos;  
IX – elaboração de ações no espaço escolar a partir do diálogo e da 
articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade. 
 X – sistematização e registro das atividades em portfólio ou 
instrumento equivalente de acompanhamento;  
XI – desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética 
profissional, a criatividade, a inventividade e a interação dos pares. 
(PORTARIA N.096, 2013, p. 03-04) 

 

 

Esses critérios são basilares à construção do Projeto Institucional da UFRN, 

o qual se desenvolve a partir do convênio de parceria entre essa Universidade26 e a 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – Governo do Rio Grande do Norte 

(SEEC-RN). 

O PIBID da UFRN tem como referência os documentos oficiais que 

regulamentam a Educação Básica em nosso país (Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), e Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM)), 

devido aos fundamentos teórico-metodológicos inovadores.  

Com a expansão do programa para todas as licenciaturas, em 2013 já 

estavam inseridos 19 cursos de Licenciatura presenciais, 420 licenciandos, 31 

escolas e 41 supervisores e mais de 10 mil alunos da rede básica (EDITAL 

                                                           
26 O PIBID também se desenvolve em outras instituições de nosso estado: Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN); e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Contudo, em 
nossa investigação, privilegiaremos as ações desenvolvidas na parceria com a UFRN. 
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nº61/2013). Em seu último documento publicado, o relatório de atividades de 2015, 

tendo como base o ano de 2014, os dados são numericamente mais consideráveis: 

24 subprojetos das mais diversas áreas de conhecimento; 46 coordenadores de 

área; 96 supervisores vinculados a 62 escolas das redes estadual e municipal; 779 

licenciandos, 1 coordenador institucional e 4 coordenadoras de gestão de processos 

educacionais (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2015). 

Dentre vários de seus objetivos, o projeto institucional do PIBID UFRN 

tenciona “desenvolver experiências focadas em ações e experiências didático-

pedagógicas articuladas às orientações das políticas educacionais e à realidade das 

escolas”. Além disso, tem como princípios norteadores que o espaço da escola 

pública é campo de estudos e aprendizagens para a construção dos saberes, 

conhecimentos e habilidades profissionais na formação dos professores para a 

educação básica, como também que a articulação entre a teoria e a prática será 

priorizada como especificidade da aprendizagem da docência, considerando a 

realidade da escola e da sala de aula (edital n.001/2011/CAPES).  

Seguindo as prerrogativas supracitadas, consta na UFRN o Projeto 

Institucional, balizado pelo edital nº 61/2013. Nesse documento inscreve-se que os 

subprojetos, os quais estão inseridos em uma série de escolas públicas nas mais 

diversas localidades, devem iniciar com um estudo do entorno, que servirá para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas compatíveis com a realidade 

encontrada. Assim, “o foco da integração entre ensino e pesquisa será de 

reconhecer e utilizar a prática educativa como campo de pesquisa gerador de 

reflexão e construção de conhecimento”. (EDITAL nº 61/2013, p.02) 

Apesar de todas as contribuições do PIBID (reais e potenciais) tanto para o 

RN quanto para o contexto geral da educação brasileira, o programa vem passando 

por um momento de tensão, em especial pelos cortes que estão sendo realizados, 

nesse momento, no financiamento da educação em nosso país.  

Em reportagem do dia 24 de junho de 2015, intitulada “Principal programa 

para formação de professores deve sofrer cortes de 50% a 90%” (KAPA, 2015), foi 

discutido um e-mail distribuído aos coordenadores institucionais  pela Coordenação 

de Programas de Valorização do Magistério da CAPES (CGV), no qual constava a 

informação de que haveria cortes que poderiam gerar interrupção total ou parcial no 

PIBID. A autora da reportagem transcreveu o seguinte trecho da carta: “Sempre 

tento ser portador de boas notícias, mas nem sempre conseguirei sê-lo. Todos têm 
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acompanhado o ajuste fiscal que o governo federal tem realizado no ano de 2015. 

Isso implica em cortes orçamentários e em retrações nas ações de todos os setores. 

A Capes não fugiu à regra. O corte imposto à agência foi da ordem de R$ 785 

milhões”. Desde então, calorosas discussões têm sido empreendidas.  

Em resposta aos possíveis cortes no Programa, o FORPIBID27 escreveu 

uma carta aberta de mobilização nacional, a qual foi apresentada amplamente aos 

pibidianos nas redes sociais. Dentre as defesas da permanência do programa, 

salientaram: 

 

O Pibid vem produzindo um ciclo virtuoso de valorização de 
professores em formação, de legitimação de sua atitude reflexiva, de 
estímulo ao comprometimento político dos futuros professores e da 
universidade com a escola pública. (CARTA ABERTA DO PIBID, 
2015, p.1) 
 

 

A UFRN também se manifestou e elaborou uma carta divulgada entre os 

pibidianos. Manifestações dessa natureza se alastraram por todo o país. Assim, a 

CAPES rapidamente se pronunciou (em 24 de junho de 2015), tendo em vista 

esclarecer a situação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 O Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (ForPibid) foi aprovado em reunião dos coordenadores institucionais dos 
Projetos do PIBID reunidos em Uberaba-MG em 2013. O fórum foi criado como uma entidade de 
caráter permanente para atuar como interlocutor entre os Projetos PIBID e a CAPES e demais órgãos 
e instituições. Pela proposta em discussão, seriam membros do ForPibid os Coordenadores 
Institucionais dos Projetos PIBID, em exercício de mandato. 
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Figura 17. Nota de esclarecimento da Capes. 
 

 

Fonte: Site da Capes (2015). 

 

O texto disponível no sítio da Capes e o comunicado da CGV revelaram 

haver uma dissonância interna em relação às orientações e continuidade de 

concessão das bolsas. Isso pode ser percebido pela desqualificação que o texto faz 

ao comunicado da Coordenação Geral. Esse comunicado garantiu a permanência 

das bolsas no semestre de 2015.2, todavia, o risco de cortes ao Programa  e a 

ameaça de sua continuidade nos meses que se seguiram continuou evidenciado.  

Nesse ínterim, houve uma reforma ministerial e a troca do Ministro da 

Educação, que em pronunciamento, reacendeu as preocupações das comunidades 

acadêmicas e escolas, em relação ao fomento do PIBID. Destaca-se o discurso de 

posse do novo Ministro. Abaixo, o trecho transcrito no qual se refere ao Programa:  

 

[...] outro reconhecido programa complementar na formação de 
professores, o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência), que atende hoje 90 mil bolsistas, retém apenas 18% de 
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seus egressos como professores da educação básica pública. 
Vamos rever o PIBID. Vencido o desafio da cobertura nacional, 
precisamos tornar mais efetivos os nossos programas de qualificação 
de professores, que precisam estar mais articulados com as 
necessidades de nossos estudantes e com outros esforços 
conduzidos pelo Ministério da Educação. (DISCURSO DA 
TRANSMISSÃO DE CARGO DO MINISTRO ALOIZIO 
MERCADANTE, 2015, p. 3) 

 

Em entrevista ao jornal O Globo, Aloisio Mercadante acrescentou:  

 

[...] o Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência), que leva os alunos de licenciatura a fazerem estágio nas 
escolas públicas. O problema é que esses estágios são feitos sem 
nenhum critério pedagógico no sentido de qual é o papel da pessoa 
no sistema para melhorar a qualidade da aprendizagem. São 87 mil 
bolsas. É um esforço grande. (O GLOBO, 10/10/2015) 

 

Em resposta aos comentários do Ministro da Educação, o FORPIBID tem 

sinalizado que as proposições são superficiais, sem dados que embasem o discurso. 

Preocupados, futuros professores, supervisores, coordenadores de área e 

admiradores do programa se mobilizaram nas redes sociais a partir do slogan 

#FICAPIBID. O movimento, que se articula na luta contra os cortes das bolsas do 

PIBID, propõe-se a divulgar o programa e mostrar sua importância para a educação. 

O movimento tem mobilizado alunos de diversas atividades, com a postagem de 

vídeos e discussões no contexto das universidades em todo o país.  

Até o presente momento ainda há um impasse no que se refere à 

continuidade do PIBID diante da importância nesses poucos anos de vigência. 

Ainda sem sofrer o impacto dos cortes nas bolsas (apenas no repasse de 

verba de custeio do Programa), na UFRN, atualmente, estão ativas 20 bolsas para 

os futuros professores de Química e 40 bolsas para os de Física28. Para a 

apresentação desses contextos dedicamos as duas próximas subseções. 

 

3.4.1.1 O subprojeto de Física 

 

O Pibid/Física da UFRN existe desde o ano de 2008, passando a funcionar, 

em 2014, com 2 coordenadores, 4 supervisores e 40 licenciandos, com atuação em 

                                                           
28 A diferença quantitativa das áreas de Química e Física está relacionada à regulamentação do 
PIBID, na qual consta que cada coordenador de área pode assumir grupos de até 20 Pibidianos. Na 
área de Física, há dois coordenadores de área.  
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4 escolas da rede pública estadual de ensino. O subprograma teve o número de 

bolsistas e escolas duplicado. Atualmente, desenvolve ações, em torno de 

intervenções didáticas associadas a ênfases curriculares específicas. Atualmente, 

participam 4 escolas da rede pública conveniadas ao subprograma, no qual os 

pibidianos atuam sob a supervisão de professores selecionados da própria escola. O 

projeto em desenvolvimento no subprograma desde março 2014, aprovado no 

âmbito do Edital No.01/2013 - Pibid/UFRN por comitê institucional específico e 

também pela Capes/MEC, é intitulado “Investigação-ação no ensino-aprendizagem 

de física com ênfase nas relações CTSA e na abordagem da física como cultura”. 

(GERMANO; BARRETO, 2013). 

No subprojeto de Física figura como objetivo geral “Contribuir para a 

formação de professores de física, enfatizando essa ciência como cultura e 

possibilidade de compreensão do mundo”. (FÍSICA - EDITAL Nº 001/2011/CAPES, 

p.3), e como objetivos específicos: 

 

a) estimular os que optam pela carreira docente, promovendo 
também a valorização dessa carreira;  
b) evitar a evasão na licenciatura em física, através da oferta de 
bolsas e de ações a favor da melhoria do curso;  
c) promover no grupo o estudo de novas tendências e inovações 
indicadas para o ensino de física;  
d) a partir do estudo aprofundado dessas estratégias de ensino, 
elaborar ações que possam ser aplicadas nas escolas conveniadas 
de acordo com as suas demandas;  
e) proporcionar a articulação entre teoria e prática, valorizando a 
escola pública como espaço fundamental para a formação docente; 
 f) refletir sobre os resultados das ações desenvolvidas na escola sob 
o ponto de vista da superação de problemas no processo de ensino-
aprendizagem de conceitos de física; 
 g) proporcionar aos bolsistas a participação em seminários, oficinas, 
minicursos que visem o estudo e aprofundamento das tendências e 
inovações para o ensino de física; 
 h) divulgar atividades e materiais didáticos desenvolvidos em 
eventos de ensino de física e no site http://www.pidid.ufrn.br. 
(FÍSICA - EDITAL Nº 001/2011/CAPES, p.3) 

 

As ações organizam-se a partir desses objetivos. Para isso, os pibidianos, 

juntamente com supervisores e coordenadores de área, encontram-se 

semanalmente, todas as terças-feiras, das 14h às 18h. Os encontros ocorrem no 

LAPEFA (Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física e de Astronomia), no 

Departamento de Física da UFRN. Toda primeira terça-feira de cada mês, das 14h 

http://www.pidid.ufrn.br/
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às15h, há uma reunião específica somente com os professores supervisores para 

melhor acompanhar e discutir as ações desenvolvidas em cada escola conveniada. 

Essas reuniões de 4h de duração são divididas em dois momentos: um com 

seminários e palestras (por pibidianos, supervisores ou convidados); outro para 

grupos de trabalho (temáticos ou por escolas) ou oficinas. Essa dinâmica enseja 

focar os temas de investigação no ensino da Física que irão fundamentar as 

intervenções dos pibidianos em sala de aula. Visam sincronizar e acompanhar as 

ações do programa, favorecer o exercício reflexivo e a prática colaborativa entre 

licenciandos e supervisores e o desenvolvimento de competências para expressão e 

comunicação. 

Na organização semanal da reunião, o coordenador de área envia a pauta 

da reunião previamente. O encontro tem início com a chegada dos coordenadores 

de área. Somente depois os pibidianos entram no LAPEFA.  conforme observamos 

no ano de 2013 e no 1º semestre de 2015 

  Já o subprojeto de Química possui outras especificidades, como será 

descrito a seguir. 

 

3.4.1.2 O subprojeto de Química 

 

O subprojeto de Química da UFRN apresenta como objetivo geral  

 

Contribuir para a iniciação à docência de futuros professores de 
Química promovendo diálogo cooperativo com professores em 
exercício nessa disciplina, de modo a enfatizar a escola pública como 
espaço formativo para que possam desenvolver e aplicar diferentes 
estratégias de ensino, tais como: a experimentação como recurso 
para a problematização; uso de atividades lúdicas e desenvolvimento 
de estratégias que possam valorizar e contribuir com a autoestima 
dos alunos, entre outras. 
(QUÍMICA - EDITAL Nº 001/2011/CAPES, p.3) 
 

 

Dando continuidade, apresenta os objetivos específicos do subprojeto, a 

saber: 

 

a) avaliar materiais didáticos (textos, CDs, DVDs, manuais de 
experimentos entre outros) existentes no mercado;  
b) elaborar e adequar propostas diferenciadas de estratégias, 
recursos em outros modelos de ensino;  
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c) promover um espaço que permita a retroalimentação da reflexão 
das ações desenvolvidas na escola;  
d) proporcionar aos bolsistas e professores supervisores a 
participação em seminários, oficinas, e minicursos para estudar e 
aprofundar tendências e inovações indicadas para o ensino de 
química; 
 e) divulgar as atividades e materiais didáticos desenvolvidos tanto 
na página http://www.pidid.ufrn.br como em eventos e cursos de 
extensão. (QUÍMICA-EDITAL Nº 001/2011/CAPES, p.3-4) 
 

O Pibid de Química se organiza em dois encontros semanais: nas quartas-

feiras e quintas-feiras, no laboratório Linus Pauling, no Departamento de Química da 

UFRN. Cada encontro, com duração média de 2 horas é destinado à discussão com 

o grupo de pibidianos de uma das escolas participantes. Contudo, eles chegam mais 

cedo e permanecem no espaço, seja para organização das intervenções na escola, 

seja para dedicação de tempo de estudo autônomo. Para tanto, todos os integrantes 

possuem a chave do laboratório, que também é uma sala de estudos para alunos da 

pós-graduação.  

Semanalmente, há a entrega dos planejamentos de aula para um dos 

pibidianos responsável pelo recebimento e divulgação. A responsabilidade deles se 

estende ao cuidado com todo o laboratório, pois os mesmos também são 

responsáveis pelo controle do empréstimo dos livros da biblioteca que fica no 

laboratório, , pela limpeza do ambiente e descarte do lixo químico. O encontro é 

dividido em dois momentos: o primeiro para compartilhar as ações em 

desenvolvimento nas escolas; o segundo para o estudo de um artigo, apresentado 

por um dos pibidianos, escalado para a apresentação. Geralmente, os arquivos são 

relacionados à química na escola e voltados para a estratégia de ensino. 

Em cada encontro, um pibidiano (previamente escolhido) faz uma ata de 

tudo o que foi discutido na reunião e envia para os colegas, tanto os do grupo de sua 

escola quanto os do outro grupo que se reúne no outro dia. Essa dinâmica possibilita 

a troca de informações entre todos os integrantes do PIBID de Química.  

Os pibidianos se organizam em círculo e, enquanto esperam a coordenadora 

de área chegar, vão conversando sobre as demandas das escolas contempladas.  
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Para além do encontro na UFRN, eles também se encontram nas escolas 

públicas participantes do programa. Todas as escolas estão localizadas na zona 

urbana de Natal e são contempladas com o Programa Ensino Médio Inovador29.  

  
3.4.2 O Mestrado em Ensino da Física e da Química da Universidade de Lisboa  

 

No contexto da União Europeia, no início do século XXI houve a 

reorganização dos cursos do ensino superior, no intuito de atender às premissas da 

Declaração de Bolonha, no que toca à reestruturação e uniformização dos cursos 

formadores de professores, o que desencadeou uma profunda transformação do 

ensino superior. Esse processo objetivou tornar a Europa um espaço econômico 

mais dinâmico e competitivo, baseado no conhecimento, ao considerar que a 

educação de qualidade é a prerrogativa para o crescimento social e humano no 

contexto europeu. 

A Declaração de Bolonha teve início no ano de 1999 e se consolidou a partir 

de reuniões realizadas no ano de 2001 e em 2003, em Praga e Berlim, 

respectivamente. A junção dos 29 ministros dos países europeus teve como objetivo 

a criação de um espaço de mobilidade e empregabilidade para os estudantes do 

Ensino Superior. 

Em Portugal, o Processo de Bolonha desencadeou, no ano de 2000, a 

Estratégia de Lisboa para 2010, voltada para o ensino superior, e que trazia em suas 

diretrizes novos encaminhamentos para a formação inicial, os quais rompiam com o 

paradigma de formação anterior (FLORES; VIEIRA; FERREIRA, 2014).  

Com o Decreto-Lei nº 42/2005 a ação do estudante ganha relevo, com a 

adoção do European Credit Transfer and Acumulation Sistem – ECTS, um sistema 

europeu de créditos curriculares, referente a 28 horas de trabalho do aluno, que 

engloba horas de estudo autônomo, coletivo e de avaliação.  

 No documento Políticas da formação de professores em Portugal do 

Ministério da Educação, citado por Nunes, Vaz–Rebelo e Nascimento (2010) está 

escrito:  

                                                           
29 Ensino Médio Inovador É um programa que tem como objetivo estimular as redes estaduais de 

educação a pensar novas soluções que diversifiquem os currículos com atividades integradoras, a 
partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura, para melhorar a qualidade de educação 
oferecida nessa fase de ensino e torná-la mais atraente (FNDE). 
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No contexto do Processo de Bolonha, qualificação profissional que 
habilita para a docência será adquirida, a partir de2007/2008, apenas 
através da frequência de cursos do 2.º Ciclo do ensino superior que 
conferem o grau de mestre (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, 
p.7).  
 
 

O decreto-lei n.º 43/2007 foi elaborado na tentativa de qualificar o corpo 

docente das escolas portuguesas, ao revisar a habilitação para a docência na 

educação básica e no ensino secundário (anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, de acordo com as nomenclaturas em vigor no Brasil). O decreto-lei 

definiu os critérios básicos para a docência no ensino. A justificativa é que, com o 

acesso massificado ao ensino, houve a necessidade de se recorrer aos diplomados 

das áreas afins ou outras, sem a necessária qualificação profissional para a 

docência, o que, segundo o texto, desencadeou a necessidade do reforço das 

exigências para a atribuição profissional (PORTUGAL, 2007).  Nesse documento 

está patente a valorização do conhecimento disciplinar, da metodologia de 

investigação educacional e da prática pedagógica supervisionada. Nele são ainda 

definidas as principais áreas de formação, em conformidade com o perfil de 

desempenho docente e o currículo de ensino a assegurar. 

Ainda de acordo com esse decreto-lei, a iniciação à prática profissional inclui 

a observação e colaboração em situações de ensino, bem como a prática 

envolvendo experiências de planejamento, ensino e avaliação. Pretende também 

promover o desenvolvimento profissional dos formandos e uma postura crítica e 

reflexiva, relativamente aos desafios, processos e desempenhos do dia-a-dia 

profissional. 

O Decreto-Lei 43/2007, atualizado pelo Decreto-Lei 79/2014, aprova o 

regime jurídico da habilitação profissional para a docência em toda a Educação 

Básica (pré-escolar, básico e secundário). Assim, tendo em vista a melhoria da 

qualidade do ensino, hodiernamente, para ser professor em Portugal, o candidato 

necessita frequentar uma licenciatura na área de docência30 durante três anos (em 

média) e em seguida ingressar em um mestrado em ensino, com duração de dois 

anos. 

                                                           
30 Em Portugal (como em toda a União Europeia), a licenciatura corresponde ao bacharelado no 
Brasil, visto que nenhuma disciplina de ensino é cursada. 



124 
 

Desse modo, o Mestrado em Ensino da Ulisboa foi elaborado a partir do 

decreto 43/2007 no intuito de superar os déficits de qualificação da população 

portuguesa, havendo um olhar mais acurado para a figura do professor. Assim, 

reforça-se “[...] a exigência nas condições de atribuição de habilitação profissional 

para a docência” (DIÁRIO REPÚBLICA, 2007, p. 1320). 

Desde 2009, em Portugal, o Mestrado em Ensino da Física e da Química 

concede habilitação profissional para a docência (DECRETO-LEI n.º 220/2009 de 8 

de setembro). A sua estrutura curricular resulta de alguns princípios que norteiam a 

formação científico-profissional, os quais valorizam a capacidade reflexiva e crítica 

dos futuros professores, assim como o desenvolvimento de uma atitude de 

questionamento e de um trabalho de cariz investigativo sobre a prática 

supervisionada (DELIBERAÇÃO N. º 5/2007, PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DOS 

MESTRADOS EM ENSINO, p. 1-2). 

Nesse contexto, a Iniciação à Prática Profissional está presente desde o 

início do Mestrado em Ensino. Deve salientar-se que o Decreto-lei 43/2007 dá 

especial atenção à iniciação à prática profissional.  

Assim, a componente curricular Iniciação à Prática Profissional (IPP) é 

primordial na formação inicial dos professores, em se considerando que nela os 

futuros professores terão a possibilidade de “aprender a assumir um ponto de vista 

profissional sobre as situações que vivem no quotidiano e de aprender a refletir e 

lidar com os problemas profissionais” (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2007, P. 4). 

É considerada também um “[...] momento privilegiado e insubstituível de 

aprendizagem” (PORTUGAL, 2007, p. 1321). Assim, a articulação com a escola 

constitui-se em uma oportunidade de contato com situações das escolas reais. Para 

que a experiência ocorra da melhor maneira, há o acompanhamento do professor da 

instituição, que, na Universidade de Lisboa é o professor de IPP, bem como um 

professor cooperante de Física e Química da escola conveniada com a instituição de 

formação. Dessa forma, o desenvolvimento profissional dos professores é 

priorizado, pois, além de ocupar 35% do total de ECTS, o modelo formativo tem 

como prerrogativa estimular o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva 

dos alunos. 

A IPP tem um papel essencial na formação inicial do professor, uma vez que 

se aprende a adotar uma perspectiva profissional sobre as situações com que, no 

dia-a-dia, o professor se depara, assim como a refletir e a lidar com os problemas 
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que lhe são colocados (DECRETO-LEI, n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, artº 14; 

DELIBERAÇÃO n.º 5/2007, PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DOS MESTRADOS EM 

ENSINO). 

A IPP inicia com a observação de espaços escolares e de aulas, no 1º ano. 

Em IPP I e IPP II, o futuro professor deve desenvolver saberes sobre a gestão do 

currículo e o planejamento de aulas, além de ter o contato com situações de 

ensino/aprendizagem no contexto da sala de aula. Em IPP III, os futuros professores 

iniciam a prática de ensino supervisionada em turmas do 3º ciclo (anos finais do 

Ensino Fundamental) ou Ensino Secundário (nosso Ensino Médio), em escolas que 

estabelecem protocolos de cooperação.  Nessa formação “[...]é atribuída grande 

relevância ao trabalho colaborativo como marca da identidade profissional que se 

pretende promover nos novos professores” (PINTASSILGO; OLIVEIRA, 2013, p.35). 

A IPP IV é dedicada à prática de Ensino supervisionada e à elaboração de 

um relatório.  Há a preparação e execução de uma unidade didática com um mínimo 

de 5 aulas de 90 minutos ou 10 aulas de 45 minutos. 

Uma característica do modelo de relatório dos cursos de mestrado em 

ensino é a componente investigativa. O futuro professor desenvolve um trabalho 

com moldes da investigação-ação, tendo sua prática como foco de pesquisa. Essa é 

a razão pela qual, conforme Pintassilgo e Oliveira (2013, p. 35) “[...] torna-se 

fundamental, para as instituições de formação, o estabelecimento e manutenção de 

uma rede de parcerias com as referidas escolas que possibilite a formação prática 

dos futuros professores”. 

As IPPs podem potencializar uma melhor articulação entre as componentes 

teórica e prática da formação, bem como a interligação entre as didáticas 

específicas e a prática pedagógica. 

Na Iniciação à Prática Profissional III, o mestrando começa a assumir os 

papéis profissionais do professor, numa ou mais turmas do orientador cooperante. A 

Iniciação à Prática Profissional IV dá seguimento à unidade curricular anterior. O 

futuro professor concebe e leciona uma unidade didática, ou parte dela. 

Simultaneamente, desenvolve um trabalho de aspecto investigativo sobre uma 

problemática de ordem curricular (DELIBERAÇÃO N.º 5/2007, PRINCÍPIOS E 

ORGANIZAÇÃO DOS MESTRADOS EM ENSINO)Nas unidades curriculares 

Iniciação à Prática Profissional III e IV incentiva-se uma aprendizagem colaborativa 

entre os futuros professores, que contempla ciclos de planejamento, e ensino de 
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aula e reflexão pós-aula, em um continuum, como se encontra esquematizado na 

Figura 18, abaixo: 

 

 

Figura 18. Ciclo de planejamento, ensino e reflexão pós-aula no MEFQ. 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Simultaneamente, incentiva-se que os futuros professores desenvolvam uma 

atitude de reflexão sobre as suas práticas. Para isso, é necessário que recolham 

evidências sobre as aprendizagens e as dificuldades dos seus alunos, tornando a 

sua reflexão fundamentada e, desse modo, construam conhecimento a partir da sua 

prática. 

Cada futuro professor tem de realizar três intervenções na sala de aula no 

IPP III e lecionar uma unidade/subunidade no IPP IV. Na etapa do planejamento, os 

futuros professores decidem a subunidade na qual desenvolverão a intervenção, 

conhecendo o programa da disciplina. Para isso, devem ter conhecimento das 

características dos alunos, a fim de que possam mapear as possíveis dificuldades e, 

a partir daí, desenvolver um trabalho de propriedade investigativa. Então, decidem, 

junto à professora do componente curricular, as tarefas de investigação que vão 

utilizar em suas aulas. De forma colaborativa, refletem sobre as possíveis 

dificuldades dos alunos e sobre as estratégias a utilizar para ultrapassá-las. 

Planejam passo a passo a intervenção, inclusive o tempo que deve ser empregado 

para cada etapa, escolhendo a melhor forma de iniciar a tarefa.  

Planejamento

Ensino (sala 
de aula)

Reflexão pós-
aula

(feedback)
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Como uma das premissas do Mestrado em Ensino da Química e da Física é 

que seja desenvolvido um trabalho de investigação-ação, esse é o momento em que 

os futuros professores devem decidir sobre os processos de recolha de dados. 

Geralmente, as principais fontes são: produções escritas dos alunos, notas de 

campo e gravações de vídeo ou áudio. 

Após o planejamento, os futuros professores assumem a sala de aula. No 

momento de ensino, pelo menos uma das intervenções é observada por todos os 

futuros professores, para que assim possam refletir sobre suas práticas, bem como 

colaborar para que o desenvolvimento do trabalho do colega.  

Finalmente, os futuros professores analisam as produções escritas pelos 

alunos e alguns episódios retirados das gravações de vídeo e identificam os 

aspectos que podem ser melhorados. 

Em síntese, a Iniciação à Prática Profissional dos futuros professores segue 

a sequência descrita abaixo: 

 

Quadro 4. Organização da disciplina Iniciação à Prática Profissional no Mestrado em 
Ensino de Física e Química. 
 
Semestre Componente Atribuições 

1º IPPI  Reconhecimento da realidade educativa 

 Reflexão sobre a realidade educativa 

 Observação de situações de educação e ensino 
 

2º IPPII  Assunção de novas responsabilidades (limitadas) 

 Realização de entrevistas 

 Observação e acompanhamento da preparação 
das aulas 

 Reflexão conjunta 
3º IPPIII  Responsabilização par lecionação das aulas 

 Definição de uma problemática de ensino 

 Reconhecimento das características dos alunos 
4º IPPIV  Lecionação de um bloco temático (10 aulas de 45 

minutos) 

 Concretização de um trabalho de cariz 
investigativo 

 Elaboração do trabalho final com reflexão acerca 
de sua intervenção na escola. 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo com base nos princípios e organização dos mestrados em 
Ensino (2007). 

 
Do mesmo modo que no Brasil, e mais especificamente no PIBID, os futuros 

professores portugueses estão a atravessar um momento marcado por incertezas 
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relacionadas aos seus (futuros) empregos (e os pibidianos às suas bolsas), devido a 

uma série de mudanças nos aspectos sociais, políticos e econômicos. 

Assim, em dois países distintos e geograficamente distantes, encontramos 

dois modelos de formação: um obrigatório para a docência (o Mestrado em Ensino) 

e outro de estímulo à docência, tal como se denomina o PIBID. Em ambos, um 

aspecto fundamental para o desenvolvimento profissional dos professores é a 

ênfase na formação centrada na escola, que deve ser a prioridade na formação dos 

sujeitos que agora serão apresentados. 

 

3.5 OS SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Considerando a quantidade de sujeitos participantes dos PIBIDs de Química 

e de Física, optamos por apresentar gráficos que efetivamente considerem as 

principais informações que os caracterizam. Nesse sentido, os gráficos a seguir 

contemplam as informações dos pibidianos que preencheram o questionário (ver 

apêndice 3.1 ) nos meses de abril-junho de 2015. Assim, foram preenchidos 27 

questionários dos 40 alunos do PIBID de Física31 e 15 questionários dos 24 alunos 

do PIBID de Química32. 

Já os futuros professores do MEFQ da Ulisboa serão apresentados um a 

um, por se tratar de cinco sujeitos, dos quais todos preencheram o questionário. 

Esses são os sujeitos principais da pesquisa. Em seguida, apresentamos os sujeitos 

coadjuvantes33, professores que os acompanham (supervisores para o PIBID e 

cooperantes para o MEFQ), bem como os coordenadores de área e a professora da 

disciplina IPP. 

 

3.5.1 Sujeitos do Pibid de Química e de Física da UFRN 

 

                                                           
31 Na fase exploratória, todos os pibidianos haviam preenchido o questionário, pois houve um tempo 
no próprio encontro para o preenchimento. Dessa vez, os questionários foram entregues e solicitados 
a posteriori, o que, pela revisão da literatura (RICHARDSON, 2008), sabemos que tem um forte risco 
de não se ter a devolutiva.  
32 Consideramos o total de pibidianos participantes dos subprojetos de Física (40) e Química (24) 
como sujeitos da investigação, pois todos participaram da observação naturalista. 
33 Apesar do foco do estudo ser os futuros professores, consideramos importante situar os sujeitos 
coadjuvantes (três Coordenadores de área do PIBID, a professora de Iniciação à Prática Profissional 
do MEFQ e oito professores que lecionam Química e/ou Física em escolas públicas no Brasil e em 
Portugal), por serem constituintes do contexto formativo e imprescindíveis para a formação dos 
futuros professores. 
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3.5.1.1 Os pibidianos 

 

Para caracterizarmos os pibidianos, vamos fazer uso de gráficos gerados a 

partir dos dados da primeira parte dos questionários aplicados (mais voltada para a 

descrição dos sujeitos). Começamos a descrevê-los pela faixa etária: 

Gráfico 1. Faixa etária dos pibidianos (Química) 

  

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo  

 

 

Gráfico 2. Faixa etária dos pibidianos (Física) 

 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo  

 

 

Nota-se que os futuros professores do Pibid de Química são de mais idade 

que os de Física. Já em relação ao gênero, não há nenhuma novidade que já não 

tenha sido evidenciada na literatura34: 

 

                                                           
34 A título de exemplo: AGRELLO, D.A.; GARG, R. Mulheres na física: poder e preconceito nos países 
em desenvolvimento. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 1, 2009, p. 1305-1 a 1305-6. 
Não nos deteremos nessa informação por não ser o nosso foco de análise. 

50%50%
21 a 25 anos

26 a 33 anos

83%

17%

17 a 25 anos 26 a 30 anos
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Gráfico 3. Gênero dos pibidianos (Química) 

 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo  

 

 

Gráfico 4. Gênero dos Pibidianos (Física) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo  

 

No que se refere ao tempo de atuação, percebemos que os futuros 

professores do Pibid de Química permanecem mais tempo no contexto formativo: 
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Gráfico 5. Tempo de atuação no PIBID (Química) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Gráfico 6. Tempo de atuação no PIBID (Física) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

 No que se refere ao período (semestre) do curso em que estava ao se 

vincular ao PIBID, percebe-se que, em ambos os casos, a maior incidência está nos 

3º e 4º períodos.  
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Gráfico 7. Período do curso ao iniciar no PIBID (Química) 

 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 

Gráfico 8. Período do curso ao iniciar no PIBID (Física) 

 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 

Pela amplitude do PIBID, tanto em escala nacional quanto na própria UFRN, 

conhecer o programa não é algo incomum entre os licenciandos., já que os próprios 

integrantes se encarregam de fazer a divulgação. Isso também é evidenciado no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 9. Informações iniciais sobre o PIBID (Química) 

 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 

Gráfico 10. Informações iniciais sobre o PIBID (Física) 

 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 
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As motivações dos licenciandos (pibidianos) para participarem do PIBID são 

muitas. Dentre essas, podem ser destacadas o desejo pela experiência nas salas 

nas escolas de educação básica. Essa socialização profissional antecipatória 

(FLORES, 2010), de fato, tem sido um aspecto significativo na formação dos futuros 

professores participantes do estudo. Destaca-se ainda a relevância da bolsa, 

aspecto sinalizado pelos futuros professores do Pibid de Física. 

 

Gráfico 11. Principais motivos que estimularam a participar do PIBID (Química) 

 

 
Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

29%

43%

7%

14%

Relevância do programa para a formação docente

Contato com a realidade escolar

Possibilidade de experiência em sala de aula

Querer ser professor

Formação Acadêmica



135 
 

Gráfico 12. Motivos que estimularam a participar do PIBID (Física) 

 

 
Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 

Concepções sobre a docência são delineadas desde a educação básica 

(TARDIF; LESSARD, 2008). Nessa direção, questionamos aos pibidianos se a ideia 

que tinham sobre a docência havia sido alterada após a participação no PIBID, o 

que se confirmou, segundo a maioria.  

 

Gráfico 13. O Pibid mudou sua ideia sobre o que era “ser professor”? (Química) 

 
 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 
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Gráfico 14. O Pibid mudou sua ideia sobre o que era “ser professor”? (Física) 

 

 
 

Fonte: elaborado para fins desse estudo 

 

No capítulo posterior, veremos qualitativamente como e em razão de que 

essas mudanças se efetivaram. 

Como cada grupo de 10 pibidianos é acompanhado por 1 professor 

supervisor da componente curricular da escola contemplada, sujeito importante para 

elucidar a problemática investigada, consideramos relevante descrever esses 

sujeitos.  

 

3.5.1.2 Os professores supervisores e as escolas 

 

Como no Pibid de Química constam 20 pibidianos, as intervenções são 

realizadas em 2 escolas, as quais denominaremos de Escola 1 e Escola 2. 

A supervisora que será denominada de SQ1, de 28 anos, está no Mestrado 

e atua no magistério há sete anos. Na escola cooperante, tem a carga horária de 40 

horas semanais. Conheceu o PIBID a partir de uma divulgação na disciplina 

Instrumentação para o Ensino de Química. E foi motivada a participar do PIBID após 

conhecer os trabalhos desenvolvidos na escola. Considera que o PIBID contribui 

para seu amadurecimento profissional, pela oportunidade de troca de ideias e 

realização de novas atividades. Tornou-se professora por se identificar com as 
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atividades realizadas na profissão. Para SQ1, um bom professor de Química deve 

ter conhecimento de sua área e saber transmitir e compartilhar os conhecimentos 

com os alunos (ou conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico do 

conteúdo). Atua na escola que denominaremos de “Escola 1”35 

 A supervisora (SQ2), de 53 anos, licenciada e bacharel em Química, mestre 

e doutora em Química, atua há três anos no Ensino Médio. Tem carga horária de 

mais de 40 horas por semana e conheceu o PIBID através dos pibidianos que foram 

até a escola. Ficou motivada a participar do PIBID pela possibilidade de melhorar 

suas aulas, sua “didática” e, assim, melhorar a aprendizagem dos alunos. Tornou-se 

professora por vocação, sonho e prazer. Para SQ2, um bom professor de Química 

deve ir além de ensinar/ministrar os conteúdos. É aquele que sabe viver, conviver, 

respeitar, e ter compromisso com o aluno, com os gestores, com o estado, 

preparando o aluno para ser um cidadão, além do domínio do conhecimento da 

Química. Atua na escola que será denominada por “Escola 2”. 

No grupo de Física, por terem 40 pibidianos, há quatro supervisores.  

O supervisor (SF1), de 30 anos, licenciado em Física, mestre em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e doutorando na mesma área, atua na docência na 

educação básica há 10 anos. Na escola cooperante, tem carga horária de 20 horas 

semanais. Conheceu o PIBID a partir da sua orientadora de mestrado e ficou 

motivado a participar do Programa pela oportunidade de experienciar a orientação 

de alunos de graduação, bem como a possibilidade de formação continuada 

proporcionada pelas reuniões semanais. Tornou-se professor por identificação com 

a docência e considera que é um dom. Para SF1, um bom professor é o que 

consegue externalizar sua paixão pelos fenômenos físicos em suas aulas. Porém, 

deve ir além dos conteúdos científicos, partilhando experiências pessoais ou visões 

de mundo que possam contribuir para a formação de seus alunos. Atua na escola 

que denominaremos de “Escola 3”. 

O Supervisor (SF2) leciona há 12 anos na educação básica. É licenciado em 

Física. Tem carga horária de 20 horas semanais na escola em que atua (Escola 1). 

Soube do PIBID através de colegas da profissão, e começou a participar quando a 

própria UFRN foi até à escola. Motivou-se a participar do PIBID para poder levar 

algo novo para esse local, o qual já consta com o Ensino Médio Inovador. Tornou-se 

                                                           
35 Como verão, a “Escola 1” aparecerá tanto na descrição do PIBID de Química quanto no de Física, 
por contemplar os dois subprojetos. 
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professor por incentivo da família, que é composta de muitos docentes, e de seus 

bons professores no Ensino Médio. Para SF2, um bom professor de Física sabe o 

conteúdo e traz novas estratégias para a sala de aula. Atua na “Escola 1”. 

Os outros dois supervisores não serão apresentados, pois não intervêm 

diretamente com os pibidianos que fizeram parte do segundo momento de recolha 

dos dados (grupo focal)36. 

 

3.5.1.3 Os coordenadores de área 

 

Como cada coordenador de área pode ficar responsável por até 20 

pibidianos, o PIBID de Química, que contém esse número37, conta com uma 

coordenadora de área (que será chamada de CQ). 

A professora que coordenava o PIBID de Química da UFRN durante a 

realização desse estudo tem 5 anos de atuação no Ensino Superior, nunca trabalhou 

na educação Básica e tem dedicação exclusiva na UFRN. Apesar de não ter 

trabalhado com projetos que envolvessem a formação de professores, sentiu-se 

motivada a participar do PIBID por considerar o ensino a esfera mais importante de 

um licenciando. Atua como coordenadora desde 2013. A professora considera que 

um bom professor, dentre outros aspectos, deve utilizar estratégias que facilitem o 

aprendizado, sendo ainda atencioso e acessível aos alunos. Em conversas com os 

pibidianos, prioriza a qualidade da sequência didática e tenta relacioná-la com 

eventos do cotidiano. Como sua formação não é na área de Ensino de Química, tem 

estudado de forma mais efetiva referenciais teóricos dessa área, bem como práticas 

pedagógicas.  

No PIBID de Física, por haver 40 pibidianos38, há dois coordenadores de 

área39. 

                                                           
36 Não falaremos dos outros professores que atuam como supervisoras pelas seguintes razões: uma 
delas precisou se ausentar de algumas reuniões por razões pessoais (gravidez) e não permaneceu 
no PIBID, o que inviabilizou a recolha dos dados. O outro supervisor frequentava uma disciplina no 
horário da reunião, não participando desta. 
37 No PIBID de Química é comum a inscrição de voluntários, o que oportuniza a participação de mais 
licenciandos (Pibidianos). 
38 Até o momento da pesquisa, não havia Pibidianos voluntários. 
39 No ano de 2014 vivenciamos um momento de transição, pois estava saindo um coordenador e 
entrando um novo. Assim, nos referiremos ao coordenador de área que entrou em abril de 2014, por 
ser o que tivemos o contato até o final do semestre de 2015.2. 
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O coordenador mais antigo (que será identificado por CF1) atua há 40 anos 

no Ensino Superior e não tem experiência na Educação Básica. Já participou de 

outros projetos na área da formação de professores, a saber: duas edições do Pró-

Ciências, a primeira como coordenador do projeto; PADCT - Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico; elaborador do projeto da Licenciatura a 

distância em Física, da UFRN e coordenador do curso nos seus primeiros quatro 

anos; e membro da comissão elaboradora do projeto do mestrado profissional em 

ensino de Ciências do CCET/UFRN, que resultou no Ppgecnm – Programa de pós-

graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática.  Começou a participar do 

PIBID porque foi convidado pela coordenação do curso. Para o coordenador, um 

bom professor deve ter uma formação sólida na sua área específica de atuação, 

mas também o mesmo em relação à área das ciências humanas, com ênfase em 

conhecimentos pertinentes à educação.  Ele valoriza também o conhecimento 

conceitual do conteúdo e a discussão de temas instigantes da Física. 

O outro coordenador do PIBID de Física (que será chamado de CF2) atua 

desde 2015. Lecionou na Educação Básica por 2 anos e no Ensino Superior por 6 

anos; trabalhou com a formação de professores em diversos projetos internos entre 

2007 e 2012 em modalidade EAD e presencial. Tornou-se coordenador de área a 

convite do Departamento. Considera que um bom professor deve ter ciência e atuar 

dentro dos preceitos apontados e discutidos no livro “Pedagogia da autonomia” de 

Paulo Freire. O coordenador, pelo pouco tempo de atuação, considera que ainda 

não contribuiu para o aprendizado dos pibidianos, mas planeja desenvolver ações 

que envolvam a Teoria da Aprendizagem Significativa e o desenvolvimento e 

implementação de Mapas Conceituais. Sendo assim, priorizará aspectos 

relacionados às estratégias didáticas. 

Descritos os sujeitos (principais – pibidianos – e coadjuvantes40 - 

supervisores e coordenadores de área), do contexto formativo brasileiro, passemos 

para a descrição dos sujeitos principais e coadjuvantes do contexto português. 

 

 

                                                           
40O termo “coadjuvante” não é de maneira alguma depreciativo. Sabemos da extrema importância de 
coordenadores de área e supervisores para a formação dos futuros professores (GATTI et al, 2014). 
Contudo, para fins desse estudo e pela necessidade de delimitar o objeto de análise, centramos a 
investigação na formação inicial de futuros professores, justificando assim a utilização da terminologia 
inicialmente citada.   
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3.5.2 Sujeitos do MEFQ da Ulisboa 

 

3.5.2.1 Os alunos do MEFQ 

 

Participaram dessa investigação, ainda, cinco futuros professores, alunos do 

segundo ano do Mestrado em Ensino de Física e Química da Ulisboa, que 

frequentaram as unidades curriculares de Iniciação à Prática Profissional III e IV, no 

ano de 2014. 

Dos 5 participantes, apenas 1 é do sexo masculino. As suas idades estão 

compreendidas entre os 29 e os 41 anos. No que respeita à formação acadêmica, 4 

dos participantes têm licenciatura e 1 é doutorando. Um dos participantes não tem 

experiência profissional no ensino, enquanto os restantes possuem pouca 

experiência – entre 2 a 6 anos de serviço. Denominaremos os sujeitos de ME1, 

ME2, ME3, ME4 e ME541. 

ME1 é do sexo masculino, tem 32 anos, cursou licenciatura em Química 

Tecnológica, lecionou durante 2 anos e entrou no mestrado em ensino por ser uma 

prerrogativa legal para ensinar. Sua principal dificuldade em cursar o mestrado é o 

pagamento das taxas, já que está sem emprego. Na iniciação à prática profissional 

conseguiu entender um novo modelo de formação, não mais pautado no 

“tradicionalismo”, mas em especial nas novas estratégias de ensino. No que toca à 

docência, não há muita perspectiva relacionada ao emprego, considerando a crise 

que tem assolado o país. A iniciação à prática profissional contribuiu para que 

continue sendo um investigador da própria prática. 

Apesar de ter enfatizado a importância do domínio do conteúdo, sinaliza 

que, sem estar em sala de aula em contato com o aluno, o conteúdo perde o 

sentido. E esse contato com os alunos, mediado pelo professor e colegas de sala, 

modificou suas percepções iniciais sobre o ensino. 

ME2 é do sexo feminino, tem 30 anos, já fez o Mestrado integrado em 

Engenharia Química e Bioquímica. Lecionou durante 6 anos (todos em escola 

privada de ensino profissional). Entrou no mestrado por ser obrigatório para 

continuar a exercer a profissão. Tem dificuldades em estar no mestrado e trabalhar. 

Chama atenção para a importância dos planejamentos e elaboração de tarefas. 

                                                           
41 A referência ao Mestrado em Ensino. 
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 ME3 é do sexo feminino, tem 30 anos, cursou o Mestrado integrado em 

ciências farmacêuticas e é a única do grupo que nunca lecionou. Entrou no 

mestrado por ser atraída pela profissão docente. O desemprego dos professores a 

desestimula a continuar no mestrado. Seu foco tem sido na aprendizagem de 

planificação e nas estratégias de ensino. Sua maior dificuldade reside na relação 

interpessoal. Estar na escola, em contato com os alunos, fá-la encarar essa 

limitação, assim como a faz pensar em estratégias para se aprimorar, como a 

imposição de voz. Tanto que um dos aspectos mais positivos da iniciação à prática 

pedagógica é o fato de ter conseguido se comunicar melhor. 

ME4 é do sexo feminino, tem 40 anos e cursou o Doutoramento em 

Bioquímica. Leciona há 6 anos no Ensino Superior. Entrou no mestrado pela 

necessidade de obter a profissionalização para ensinar na Educação Básica. A 

carga horária e o volume de trabalho a desestimulam a continuar no mestrado. O 

que mais a estimula a continuar é a “interajuda entre os colegas”. Tem poucas 

expectativas de trabalho.  Estar na escola a tem ajudado a sedimentar essas 

perspectivas.  

ME5 é do sexto feminino, tem 42 anos e cursou o Mestrado em Engenharia 

Química. Leciona há 14 anos. Assim como ME4, entrou no mestrado pela 

necessidade de obter a profissionalização para ensinar na Educação Básica. Sente-

se desestimulada ao estar no mestrado pela quantidade de trabalho e de disciplinas 

específicas42, mas a possibilidade de adquirir novas competências a estimula a 

continuar.  

Assim como no PIBID, todos os futuros professores desenvolvem ações em 

escolas cooperantes, com professoras43 cooperantes. 

 

3.5.2.2 As professoras cooperantes e as escolas 

 

Para que cada mestrando possa desenvolver as atividades de investigação 

e as ações que são pressupostas pelas disciplinas IPP III e IPP IV é que já existem 

escolas conveniadas à Universidade de Lisboa, nas quais trabalham as professoras 

                                                           
42 Como em Portugal o professor que leciona Química é o mesmo que leciona Física, após a 
licenciatura, o futuro professor deve cumprir as cadeiras de Química ou Física, complementando 
conceitualmente o que foi estudado na licenciatura. 
43 Todas do sexo feminino. 
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cooperantes, que desenvolvem um trabalho junto à professora responsável pela 

componente curricular.  

De acordo com o Decreto-lei n.º 43/2007, artigoº 19, os docentes das 

escolas cooperantes que colaboram na formação como orientadores, “são 

escolhidos pelo órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de 

ensino superior, colhida a prévia anuência do próprio e a concordância da direção 

executiva da escola cooperante”.  

No mesmo regime legal define-se que os professores cooperantes devem 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) posse das competências 

adequadas às funções a desempenhar; e b) prática docente nas respetivas áreas 

curriculares ou disciplinas, nunca inferior a 5 anos” (DECRETO-LEI n.º 43/2007, 

art.19).   

As professoras cooperantes atuam em escolas que são previamente 

selecionadas, as quais estão localizadas na região de Lisboa e da grande Lisboa, 

todas na zona urbana. As professoras dialogam com os mestrandos, possibilitando 

um trabalho reflexivo e ajudam na reconstrução das práticas. Ao final do curso, as 

professoras cooperantes juntam-se à professora responsável pela componente 

curricular IPP para que assim possam avaliar o trabalho desenvolvido pelos 

mestrandos, futuros professores. 

 

3.5.2.3 A professora responsável pela IPP 

 

A professora responsável por lecionar a Iniciação à Prática Profissional tem 

35 anos, dos quais 5 são dedicados ao ensino superior. Tem como foco de interesse 

e de pesquisa o ensino por investigação. A professora orienta o trabalho final de 

todos os alunos de IPPIV. Valoriza a reflexão e as práticas colaborativas e considera 

o contato com a escola um rico momento para a análise das ações que são 

planejadas na universidade. Sua larga experiência em elaboração de atividades de 

investigação a faz especialista, fator que contribui decisivamente para a qualidade 

dos trabalhos desenvolvidos nas escolas.  

Apresentados os contextos e sujeitos, vamos agora descrever de que forma 

recolhemos os dados que serão apresentados neste estudo.  
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3.6 A RECOLHA DOS DADOS 

 

A investigação qualitativa recorre a vários procedimentos de recolha de 

dados (GUBA; LINCOLN, 1998; YIN, 2001). Desse modo, os dados qualitativos 

podem ser recolhidos através da observação naturalista, da entrevista e de 

documentos escritos, dentre outros (PATTON, 1990).  

Descrevemos, a seguir, os processos de recolha de dados utilizados nesta 

investigação. Apresentamos uma breve descrição de cada um destes 

procedimentos, bem como as razões que nos levaram a cada escolha em particular. 

 

3.6.1 Observação Naturalista 

 

De acordo com Lüdke e André (1986), a utilização da observação como 

procedimento que possibilita um contato pessoal e estrito do pesquisador com o 

fenômeno estudado é útil para a descoberta de aspectos novos relacionados ao 

problema investigado. Salientando-se que todo o conteúdo das nossas observações 

foi registrado no Diário de Campo para eventuais retomadas do processo 

investigativo. Tal procedimento, segundo Richardson (2008), complementa a 

metodologia da investigação, ao conter informações sobre o pesquisador, sobre o 

que ele faz e sobre o processo de pesquisa. 

Para o estudo de comportamentos complexos, a técnica da observação é a 

principal abordagem disponível. Assim, o pesquisador necessita utilizar 

metodologias adequadas para que fatores não relacionados com o fenômeno que se 

deseja estudar não interfiram na recolha e análise dos dados. De acordo com 

Vianna (2007) 

 

A observação é uma das mais importantes fontes de informações em 
pesquisas qualitativas em educação. Sem acurada observação não 
há ciência. Anotações cuidadosas e detalhadas vão constituir os 
dados brutos das observações, cuja realidade vai depender, em 
grande parte, da maior ou menor habilidade do observador, e 
também da sua capacidade de observar, sendo ambas as 
características desenvolvidas, predominantemente, por intermédio de 
intensa formação. (VIANNA, 2007, p. 12) 
 
 

Existem críticas sobre essa estratégia de investigação, pois provoca 

alterações no ambiente ou no comportamento das pessoas observadas além do 
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grande envolvimento do pesquisador, o que pode gerar uma visão distorcida do 

fenômeno ou uma representação parcial da realidade (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Contudo, essa ideia foi criticada por Lincoln e Guba (1985), ao afirmarem que os 

ambientes sociais são relativamente estáveis e que suas modificações com a 

presença do pesquisador não são tão intensas quanto os críticos sustentam.  

 Nesse sentido, Patton (1990) enfatiza a imprescindibilidade do observador, 

quando, no trabalho de campo, desenvolver a capacidade de concentração, 

sensibilidade e energia, para que a tarefa seja concretizada. Por esse fato, a 

observação é a parte da pesquisa que demanda mais tempo e exige maior 

envolvimento pessoal do pesquisador, e se desenvolve quando os objetivos estão 

formulados (apesar de muitos outros emergirem a partir da observação) além de já 

haver o planejamento da forma de realizar os registros dos dados. 

De acordo com Flick (2005), a observação é organizada em fases 

processuais: a primeira é a seleção do cenário que será o lócus da observação, 

seguida da definição do que vai ser observado; a terceira é a realização de 

observações descritivas e reflexivas, seguida do registro dos destaques que 

contenham aspectos realmente relevantes da pesquisa. Nesse sentido, é importante 

registrar a descrição dos participantes, o contexto físico, os eventos, as atividades 

particulares e as reações do observador. 

Assim, a observação só pode ser considerada concluída quando há o ponto 

de saturação teórica, ou seja, quando as observações não proporcionam mais 

nenhum conhecimento. Em nosso estudo, a observação durou mais de 2 anos, por 

ser perceptível a necessidade de se retomar o contexto para validar (ou descartar) 

dados que emergiram da fase exploratória. No ano de 2013, realizamos a fase 

exploratória no PIBID de Química e Física. No ano de 2014, acompanhamos in loco 

os futuros professores do MEFQ. No primeiro semestre de 2015, retornamos ao 

PIBID para recolha de dados, com as questões de estudo mais refinadas. 

Por razões éticas, quando a observação é concluída, faz-se necessário 

informar aos envolvidos sobre o uso dos dados e a disponibilidade do estudo, o que 

também é imprescindível para que o critério de qualidade do trabalho seja efetivado. 

Não obstante, em nossa investigação, todos os dados foram apresentados aos 
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sujeitos participantes, que poderiam refutar alguma das informações contidas, caso 

o critério da confidencialidade fosse violado44. 

Pelo exposto, evidencia-se que a observação na investigação qualitativa 

assume relevo considerável, pois permite ao investigador estar no ambiente dos 

participantes, ajudando-o, assim, a descobrir e a entender a sua complexidade 

(VIANNA, 2007). Soma-se a esse aspecto o fato que a observação direta torna o 

investigador mais apto para compreender o contexto no qual os participantes 

interagem e, desse modo, obter uma perspectiva global. O adentramento no 

contexto via observação torna-se, assim, uma oportunidade para o investigador 

construir conhecimento pessoal durante a etapa de análise de dados (PATTON, 

1990).  

Concordamos com Vianna (2007) quando afirma que as técnicas de 

observação são utilizadas em situações sociais típicas, e necessitam, então, de que 

seja in loco, pois diferentes fatores sociais podem interferir nos dados. Em nossa 

investigação, a observação foi utilizada como estudo preliminar (fase exploratória) 

com vistas a desvelar as características do contexto formativo que seriam alvo de 

nossa atenção e, ainda, na fase de organização dos dados, entrecruzar dados 

observados com dados oriundos de outros instrumentos/estratégias de recolha. 

Existem muitas vantagens para a utilização da observação na pesquisa, a 

saber: 

 Como o comportamento dos sujeitos é observado no seu ambiente 

natural, há a diminuição das subjetividades das escritas, por exemplo, de outras 

fontes. 

 Pelo fato de o observador estudar os eventos à medida que ocorrem, 

observa de forma mais acurada os acontecimentos e determina com maior facilidade 

as suas tendências. 

 A maior dificuldade na utilização da observação como estratégia é o 

oferecimento de uma grande quantidade de dados. Ao final, é difícil codificar ou 

classificar. Isso incide diretamente na especificação do tipo de análise de dados que 

se propõe a desenvolver.  

Vale salientar que a observação pressupõe o registro, de forma sistemática, 

de ações, acontecimentos e interações. Daí que seja importante se criar um 

                                                           
44 Os critérios foram estabelecidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual 

consta no apêndice 1 deste trabalho. 



146 
 

protocolo de observação45, para que o investigador delimite o que vai observar em 

cada situação, em se considerando que, numa observação, muitas situações 

acontecem de forma concomitante e o investigador tem de decidir o que é 

importante e significativo para, dessa forma, estabelecer prioridades e não se perder 

na imensidão de dados recolhidos. 

É sabido, a partir da literatura sobre metodologia que, ao perceber-se 

observado por pessoas ou instrumentos, a maneira como habitualmente os sujeitos 

se comportam é alterada. Assim, para evitar o efeito do observador (reatividade), 

tomamos o cuidado em realizar uma observação naturalista. Foram utilizados as 

notas de campo e os registros de gravações em áudio e vídeo.  

 

3.6.2 Notas de campo (registro em diário, áudio e vídeo) 

 

De acordo com Stake (2007), a observação é o que dirige o pesquisador 

para a compreensão dos dados, devendo realizar-se uma descrição incontestável. 

Para tanto, os dados da observação podem ser registrados sob a forma de notas de 

campo ou através de meios audiovisuais. As notas de campo são descrições ricas e 

detalhadas que incluem o contexto no qual a observação foi realizada (PATTON, 

1990), compreendendo uma parte descritiva e uma parte reflexiva, sendo a primeira 

relacionada aos dados da investigação e a segunda aos processos e percepções do 

investigador (BOGDAN; BIKLEN, 1994). A parte reflexiva é fundamental, pois o 

investigador é o principal instrumento da recolha de dados. 

Nesse sentido, nas notas de campo devem constar as breves descrições 

das ocorrências, mas também os recursos mnemônicos, que serão ativados quando 

na análise dos dados.  

De acordo com Patton (1990), a parte observacional da pesquisa deve 

descrever, de forma acurada, o fenômeno observado, bem como as atividades 

ocorridas, com descrições factuais, possibilitando ao leitor uma experiência vicária 

da situação observada. Sob esse prisma, as notas de campo são fundamentais. 

Ainda assim, deve-se ter cuidado com o “viés do observador”, pelo fato de este estar 

envolvido intelectual e emocionalmente com o projeto a ponto de influenciar 

                                                           
45 O protocolo de observação que guiou nossos escritos no diário de campo consta nos apêndices. 

Contudo, deixamos claro que nem em todos os momentos foi possível utilizar o protocolo, dada as 
particularidades de cada encontro. 
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excessivamente suas observações. Assim, o registro em vídeo pode controlar esse 

viés com maior grau de confiança. A gravação em vídeo pode também minimizar 

outras situações que poderiam comprometer a confiabilidade das informações, como 

cansaço e outras preocupações. 

As notas de campo são a descrição do que o investigador observa 

(PATTON, 1990). Desta forma, para o autor, em primeiro lugar, as notas de campo 

são descritivas e datadas. Nelas, é feito o registro de informações básicas, tais como 

o local onde ocorrem as observações, quem está presente, que interações sociais 

ocorrem, que atividades se desenvolvem, entre outras que permitam ao investigador 

recordar o que observa no campo. Em segundo lugar, contêm o que as pessoas 

referem e avaliações relativas ao que é dito por elas durante as atividades. Em 

terceiro lugar, as notas de campo contêm os sentimentos, as reações sobre a 

experiência e as reflexões do investigador sobre o que acontece. Finalmente, as 

notas incluem perspectivas, interpretações, análises e hipóteses sobre o que ocorre 

no estudo. 

É importante redigi-las tão cedo quanto possível após a observação, a fim de 

que se possa confrontar o que se vê com o que se ouve e expandi-las para além da 

observação imediata.  

Além de se escrever no diário de campo, quando possível é oportuno gravar 

em áudio, por ser mais uma fonte fundamental de informação e possibilitar a 

compreensão sobre a forma como os participantes organizam as suas ideias 

(PATTON, 1990).  As principais vantagens do uso desse instrumento é que as falas 

podem ser ouvidas diversas vezes, bem como preservam a sequência pela qual os 

participantes falam. Para além dessas vantagens, o uso do gravador possibilita mais 

liberdade ao investigador, pois esse pode estar atento aos acontecimentos. A 

gravação também complementa as informações recolhidas via nota de campo, 

podendo, dessa forma, clarificar alguns aspectos que podem não ter sido bem 

documentados Assim, realizamos a gravação em áudio e vídeo de todos os 

encontros do MEFQ. Nos encontros do PIBID fizemos algumas gravações, mas, pela 

quantidade de sujeitos participantes e como a ideia é que a câmera fique fixa, a 

gravação constante se tornou inviável. A gravação só em áudio no PIBID ocorreu 

quando os sujeitos se organizaram em grupos menores, pois quando realizamos a 

gravação em grandes grupos não conseguimos contemplar a fala de todos os 

sujeitos.  
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3.6.3 Questionário 

 

Na nossa pesquisa, o questionário foi utilizado como meio de conhecermos 

melhor os sujeitos da investigação, em termos de faixa etária, escolaridade, 

compreensões sobre a docência, dentre outros. Tal instrumento foi desenvolvido 

com perguntas abertas, porque é também considerado um tipo de entrevista, ou 

seja, “Ele se configura como uma entrevista estruturada. É utilizado na descrição 

das características de um grupo, não apenas beneficia a análise a ser feita por um 

pesquisador, mas também pode ajudar outros especialistas [...].” (RICHARDSON, 

2008, p.189). Por essa característica é que o denominamos de “questionário 

descritivo”. Foram realizadas  perguntas abertas, que foram categorizadas no 

momento da análise dos dados e se constituíram em rica fonte de informação no 

momento da criação das categorias de análise.  

 

3.6.4 Entrevista 

 

A entrevista consiste numa conversa intencional, dirigida pelo investigador, 

com uma pessoa ou um grupo de pessoas, utilizada, de acordo com Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134) para “recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo”. Assim, os dados obtidos 

fornecem informação detalhada sobre um pequeno número de pessoas.  

 A utilização da entrevista pressupõe que o investigador considere alguns 

aspetos, a priori, que o levam a tomar algumas decisões. Desse modo, o 

investigador tem a preocupação de identificar os participantes-chave, cujo 

conhecimento e opiniões podem contribuir com pormenores importantes para o seu 

estudo (LICHTMAN, 2006). O local onde decorre a entrevista é outro fator a levar em 

conta, sendo escolhido, por mútuo acordo, entre o investigador e o entrevistado 

(LICHTMAN, 2006).  

É igualmente importante que o investigador seja bom ouvinte e bom 

observador. Essas duas características permitem que esteja atento a pequenos 

sinais, possíveis reveladores de alguma emoção por parte do entrevistado. Isso 
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pode ser importante, pois leva o investigador a explorar algumas questões durante a 

entrevista. 

 As entrevistas podem ser classificadas quanto ao grau de estruturação, 

havendo a possibilidade de serem mais abertas ou mais fechadas de acordo com os 

objetivos da investigação. No presente estudo optamos pela entrevista 

semiestruturada na qual, apesar da presença de um guia orientador, o entrevistador 

não controla o conteúdo de forma excessivamente rígida. Dessa forma, permite-se 

ao sujeito ajustar o modo como aborda os temas propostos às suas características e 

história particulares, garantindo simultaneamente ao entrevistador que os tópicos 

considerados fundamentais sejam abordados (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Nesta investigação, utiliza-se a entrevista semiestruturada no final do 

período de observação, considerando que se pretende conhecer como o contexto 

formativo contribui para o desenvolvimento profissional de futuros professores. A 

entrevista semiestruturada possui um guia46 para todos os entrevistados. No entanto, 

o investigador pode alterar o formato, de acordo com o diálogo estabelecido e com 

vistas a atingir o objetivo esperado, explorando, assim, mais detalhes sobre algum 

aspecto que julgue pertinente (ROSA, ARNOLDI, 2008).  

A nossa opção pela entrevista semiestruturada ou semidiretiva justifica-se 

também por esse tipo permitir uma maior flexibilidade no tocante à explicitação do 

ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, favorecer a criação de um clima de 

confiança entre informado/informante e possibilitar que este se sinta mais à vontade 

para expressar-se sobre o tema proposto no roteiro previamente estabelecido. Para 

que nenhuma fala fosse perdida, as entrevistas foram audiogravadas (e transcritas 

posteriormente), com o consentimento de todos, além do registro escrito. 

No desenvolvimento desse procedimento, devemos considerar que, 

 

[...] na entrevista, a relação que se cria é de interação, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 
responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente 
estruturadas, onde não há imposição de uma ordem rígida de 
questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto, com base 
nas informações que ele detém e que, no fundo, são a verdadeira 
razão de entrevista [...] (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.33-34). 

 

Além desse aspecto, a entrevista semiestruturada 

                                                           
46 Ver apêndice. 
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[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses, que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar da elaboração do 
conteúdo da pesquisa. (TRIVINÕS, 1987, p. 146). 

 

Seguindo orientações de Lüdke e André (1986), consideraremos alguns 

pontos no momento da aplicação da entrevista: ao elaborarmos as questões, 

tivemos o cuidado de não fugirmos do objeto de estudo e objetivos do trabalho; no 

momento do registro, atentamos para as observações que o entrevistado desejava 

esclarecer; tivemos o cuidado para ouvir mais do que falar e despertar a confiança 

do entrevistado e, em momento algum, expressar nossa opinião acerca da temática 

pesquisada. 

Pela quantidade de sujeitos participantes é que optamos, ainda, em realizar 

um grupo focal. 

 

3.6.5 Grupo focal 

 

O grupo focal é um procedimento investigativo que se assemelha, de certo 

modo, a uma entrevista coletiva, por pressupor que a coleta dos dados deve ter 

ênfase não nas pessoas, individualmente, mas no indivíduo como componente do 

grupo (GUIMARÃES, 2006). Constitui-se em um processo muito rico de produção de 

dados, por possibilitar a recolha não só da fala, mas da observação dos 

participantes e suas reações frente às questões instigadoras. 

O grupo focal é conduzido em pequenos grupos, nos quais é discutido um 

determinado tema. Desenvolve-se com base no fato de que as pessoas, num 

contexto social, aumentam a discussão quando se encontram em grupo.  

Os participantes constituem um grupo homogêneo, ao qual se pede que 

reflita sobre a questão colocada pelo entrevistador. Os participantes ouvem as 

respostas dos seus colegas e, em seguida, fazem comentários adicionais. Não é 

necessário que entrem em desacordo ou cheguem a um consenso (PATTON, 1990).  

As entrevistas em grupo focal são úteis para que o entrevistador conheça o 

mundo dos participantes. Por isso, não deve ultrapassar o número de 12 elementos 
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por grupo (GUIMARÃES, 2006), e ter uma duração média  de 30 minutos a 2 horas 

(PATTON, 1990). As entrevistas em grupo focal podem ser usadas para a 

triangulação dos dados, possibilitando a combinação dos dados recolhidos através 

de outros procedimentos. 

Os nossos grupos focais com os pibidianos aconteceram na UFRN: os dois 

grupos focais de Física na sala de estudos do Laboratório de Pesquisa em Ensino 

de Física e Astronomia (LAPEFA) e os dois grupos focais de Química no Laboratório 

Linus Pauling, nos quais há as reuniões semanais. Na universidade de Lisboa foi 

realizado na Faculdade de Ciências, na sala 28.1, local no qual os encontros 

semanais se efetivavam.  

 
 

3.6.6 Documentos escritos 

 

Documentos são muito úteis no estudo de caso porque complementam 

informações obtidas por outras fontes e fornecem base para a triangulação dos 

dados (ANDRÉ, 2005, p. 53). Nessa direção, fizemos a leitura dos documentos 

oficiais que regem cada um dos contextos formativos investigados, bem como os 

relatos pessoais dos futuros professores que são entregues nas respectivas 

universidades e relatos escritos para fins deste estudo.  

A recolha de dados por intermédio da análise documental “[...] busca 

identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses 

de interesse” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Conforme alertam as autoras, a 

escolha dos documentos não é aleatória, uma vez que há propósitos e objetivos que 

guiam tais escolhas. Lüdke e André (1986) destacam que esse instrumento de 

pesquisa, além de ser uma referência estável e rica a ser consultada, atua como 

base para diversos estudos, além de dar mais respaldo aos resultados encontrados. 

Em síntese, apresenta-se, no quadro 5, os processos de recolha de dados e 

os respectivos instrumentos utilizados neste estudo. 
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Quadro 5. Instrumentos de recolha de dados. 
 

RECOLHA DE DADOS INSTRUMENTOS 

Observação Naturalista  Diário de campo 
 Gravação em áudio e/ou vídeo 

Entrevistas  Questionário “discursivo” 
 Entrevistas semiestruturadas 
 Grupo focal 

Documentos Escritos  Registros pessoais 
 Registros oficiais 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 
 

O processo de recolha de dados aconteceu em vários momentos da 

pesquisa, entre abril de 2013 e setembro de 2015. Iniciamos com a observação 

naturalista nos PIBIDs de Química e de Física. No ano de 2013, ainda na fase 

exploratória, aplicamos um questionário com todos os pibidianos. Essa fase inicial 

perdurou até novembro de 2013.  

No ano de 2014, entre os meses de janeiro e setembro, realizamos a 

observação com os futuros professores de Química e Física da Universidade de 

Lisboa, com o questionário aplicado no mês de fevereiro de 2014. Nos meses de 

junho e julho realizamos as entrevistas individuais e o grupo focal.  

Retornando ao contexto do PIBID em 2015, realizamos mais uma vez a 

observação naturalista entre os meses de abril e julho. Aplicamos o questionário nos 

meses de abril a junho, realizando entrevistas para complementar alguma 

informação, considerando que o questionário tem o caráter de entrevista escrita, 

como já mencionado. Os grupos focais foram realizados no mês de setembro de 

2015.   

Esse processo de recolha, que é uma fase inicial do trabalho empírico e que 

perdurou parte considerável de nosso tempo de estudo foi seguido da análise dos 

dados, o que também se constitui em uma árdua tarefa e espinha dorsal da 

investigação. Considerando-se a complexidade e exigência no que se refere à 

análise, optamos pela triangulação dos dados, para que a qualidade e consistência 

do trabalho fossem viabilizados. A forma de triangulação será exposta logo em 

seguida. 
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3.7 A TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

 

A triangulação dos dados constitui-se em um processo que serve para 

clarificar significados, permitindo comparar diferentes fontes de recolha e verificar 

onde umas corroboram as outras (RICHARDSON, 2008), bem como validar aqueles 

que, obtidos a partir de diferentes instrumentos/estratégias, podem ser comparados 

(PATTON, 1990). 

A triangulação baseia-se na combinação de métodos e fontes de dados 

(LICHTMAN, 2006; RICHARDSON, 2008;YIN, 2001). Deve ser empreendida na 

pesquisa qualitativa por aumentar a qualidade e a credibilidade de um estudo, pois o 

cruzamento dos métodos supre as possíveis lacunas deixadas em algum dos 

instrumentos utilizados. Além disso, oportuniza uma compreensão mais alargada do 

fenômeno estudado. 

 Nesse sentido, os dados recolhidos devem constituir evidências para as 

respostas às questões de investigação. É igualmente essencial que o investigador 

tenha a capacidade de pensar teoricamente. Isso ocorre através de um processo de 

avanços e recuos cognitivos, de forma a poder pensar e repensar sobre os dados 

obtidos.  

A análise de novos dados conduz, por sua vez, a novas ideias, evidenciadas 

pelos dados anteriores, formando-se uma base teórica que serve de suporte à 

interpretação dos resultados (RICHARDSON, 2008).  

Neste estudo, utilizam-se alguns dos critérios descritos como forma de 

garantir a qualidade e o rigor da investigação. Desse modo, o investimento no tempo 

foi um dos procedimentos seguidos, considerando que permanecemos 2 semestres 

em um contexto formativo e 3 semestres em outro, o que implica dizer que a maior 

parte do tempo da investigação estávamos inseridos nos contextos investigados.  

Assim sendo, a multiplicidade de procedimentos para o acercamento mais 

acurado do objeto nos possibilitou a elaboração e avaliação de elementos 

constitutivos que fazem parte da pesquisa, favorecendo a organização e análise 

menos fragmentada dos dados, por meio de indicadores que nos permitiram 

construir inferências sobre a realidade pesquisada. 
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3.8. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Atendendo ao paradigma da investigação naturalista, a análise de dados 

consistiu numa análise de conteúdo que implicou a leitura repetida de cada um dos 

conjuntos de dados, de forma a descobrir padrões ou particularidades inesperadas. 

As questões de estudo guiaram o nosso olhar, para que pudéssemos pensar os 

focos de análise para construção e dialogaram com as questões de observação. 

Delas, se delinearam as categorias e subcategorias de análise. A categorização dos 

questionários, transcrições das entrevistas (semiestriturada e de grupo focal) e as 

notas de campo foram analisadas e classificadas nessas categorias segundo os 

elementos de significação evidenciados nesses registros (BARDIN, 2008).  

Assim, face às questões de estudo, identificaram-se, inicialmente, as 

grandes dimensões que deram corpo à estrutura do guia do grupo focal e 

direcionaram a nossa atenção nos momentos da observação naturalista. Em 

seguida, dos muitos dados que emergiram, fomos reduzindo-os a partir de sínteses 

e simplificações das categorias semânticas (BARDIN, 2008). 

Em seguida, classificamos os elementos de significação das transcrições 

das entrevistas individuais e do grupo focal. Nas últimas etapas, examinamos, à luz 

das questões de investigação, os dados categorizados, com vistas a compreender 

de forma cada vez mais acurada o problema em estudo (STAKE, 2007).  

A utilização de diferentes fontes de informação e de vários métodos de 

recolha permitiu a validação dos dados, pela triangulação das fontes, reforçando a 

credibilidade do estudo (RICHARDSON, 2008).  

 

3.8.1 Método do questionamento e da comparação constantes 

 

Na análise pautada no método do questionamento e da comparação 

constantes, o investigador, após (ou concomitantemente) a recolha dos dados, 

codifica-os e reorganiza-os, de modo que as dimensões subjacentes às categorias 

vão se evidenciando gradualmente. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), ao 

expandir as categorias, o investigador vai construindo modelos e escrevendo sobre 

eles. Com efeito, o investigador aumenta o número de situações observadas ou de 

dados que remetam à mesma situação, mas que foram recolhidos com instrumentos 

diferenciados. Isso o possibilita elaborar novas propriedades e dimensões das 
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categorias. Em seguida, realiza o seu estudo num outro contexto. O investigador 

utiliza esse sistema até constatar que esgotou as possibilidades de categorização 

dos dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Nessas situações de investigação é pertinente a utilização do método do 

questionamento e da comparação constantes (STRAUSS; CORBIN, 1998), por ser 

um processo analítico usado para estimular o pensamento sobre as propriedades e 

dimensões das categorias. Trata-se de uma técnica que conduz o investigador na 

procura de padrões implícitos nos dados.  

Tal procedimento é usado para a análise dos dados, promovendo a criação 

de categorias através de um processo de codificação e categorização, em que a 

codificação é a transformação deles em representação do conteúdo, atendendo às 

unidades de análise, e a codificação um processo que permite a segmentação e 

conceitualização desses dados. Os segmentos que têm partes em comum são 

agregados e codificados.  

À medida que um novo segmento é selecionado, é comparado com os 

outros já codificados e categorizados, surgindo duas situações possíveis: ou lhe é 

atribuído o mesmo código e colocado na mesma categoria, se tiver um significado 

semelhante aos segmentos já selecionados, ou surge um novo código e, 

consequentemente, uma nova categoria, se não houver, nos conjuntos de 

significados existentes, nenhum que se adapte ao significado do novo segmento.  

O método se abre para outras formas de análise dos dados obtidos.  Para a 

análise de dados produzidos, optamos pela análise de conteúdo47, cuja intenção “[...] 

é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção 

das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” 

(BARDIN, 2008, p. 38). Fundamentamo-nos, sobretudo, em Bardin (2008), 

Richardson (2008) e Franco (2003). 

Entende-se por análise de conteúdo o “conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam 

a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 

2008, p.11).  

Em se tratando de entrevistas semidiretivas, o discurso assume-se, então, 

como uma “fala relativamente espontânea, com um discurso falado, que uma pessoa 

                                                           
47 O método de comparação constante não deixa de ser uma metodologia de análise do conteúdo, 
porém faz-se questões e comparações entre as unidades de análise.  
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– o entrevistado – orquestra à sua vontade” (BARDIN, 2008, p. 89), de acordo com o 

seu ritmo, linguagem, estruturação de ideias, sistemas de valores e processos 

cognitivos, entre outros. Trata-se de um discurso que não é planejado, o que resulta 

em um material altamente complexo e único em que “tal como numa tela com 

urdidura e trama, os temas aparecem e depois reaparecem um pouco mais à frente, 

em função da progressão de um pensamento que se procura” (BARDIN, 2008, p.93). 

As categorias possibilitam classificar os dados obtidos e podem surgir à 

medida que são recolhidos (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Estas facilitam a 

compreensão dos fenômenos, reúnem um grupo de elementos com características 

em comum e podem ser formadas a partir de dois processos inversos. Num dos 

processos, as categorias são fornecidas e os dados obtidos são organizados, tendo 

em conta essa pré-definição. No outro processo, as categorias não são fornecidas, 

resultando da análise dos dados obtidos (BARDIN, 2008; FRANCO, 2003). O 

processo de criar categorias é, muitas vezes, longo e, após sua criação, comparam-

se constantemente os conceitos inseridos em cada uma e, consequentemente, 

modificam-se, expandem-se, integram-se, articulam-se, confirmam-se e refinam-se.  

Em virtude da natureza das questões que conduzem este trabalho, optamos 

por uma codificação aberta, na qual as categorias e subcategorias emergiram a 

partir da análise dos resultados obtidos.  

Para que os dados fossem analisados, primeiramente fizemos a transcrição 

integral do material, a que se seguiu a leitura flutuante ou pré-análise do corpus de 

natureza sintagmática (BARDIN, 2008). A primeira leitura do material permitiu fazer 

emergir um esboço inicial dos temas e subtemas que foi se afinando à medida que o 

trabalho se desenvolvia.  

Procedemos em seguida à delimitação das unidades de registro ou unidade 

de significação a codificar, a qual se constitui em um recorte do texto 

correspondente ao segmento de conteúdo considerado como a unidade base de 

significação, da qual será estabelecida a categorização, a partir de uma contagem 

frequencial. Em nosso estudo, tivemos como critério o recorte em ordem semântica. 

(BARDIN, 2008). 

Em seguida, elaboramos um sistema de categorização das unidades de 

registro, no qual adotamos um de “classificação analógico e progressivo dos 

elementos” por oposição à aplicação de um de categorias elaborado a priori. Assim, 
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o título conceitual de cada categoria foi definido apenas no final da operação 

(BARDIN, 2008). 

Para a elaboração das categorias de análise, fizemos com que o sistema de 

categorias emergente obedecesse aos critérios de qualidade apontados por Bardin 

(2008): exclusividade mútua (cada elemento pertence apenas a uma das 

categorias); homogeneidade (obedece a um único princípio de classificação); 

pertinência (adequação aos objetivos e quadro teórico); exaustividade (esgota-se a 

totalidade do texto); objetividade e fidelidade (através da classificação das 

codificações por codificadores diferentes) e produtividade (permissão de resultados 

produtivos para a área). 

Nesse sentido, procuramos integrar dois níveis de análise: análise horizontal 

(transversalidade temática) do corpus documental e a decifração estrutural, centrada 

nas entrevistas individuais e grupos focais, procurando a complementaridade e o 

enriquecimento entre os dois processos, para a triangulação posterior dos dados. 

Complementando a análise descrita, fizemos, diversas vezes, a leitura da 

transcrição em paralelo com a escuta da gravação, para verificar se havia algum 

ponto a acrescentar, conforme sugere Myers (2002) ao especificar as características 

necessárias à análise da conversação e da fala.  

O processo de criação das categorias é longo, em especial porque após a 

criação, os conceitos são constantemente comparados, o que ocasiona a 

modificação, expansão e integração, e o refinamento das categorias. Pela natureza 

das questões de estudo, optamos pela codificação aberta, na qual as categorias e 

subcategorias emergem dos dados obtidos pelos diversos instrumentos 

empregados.   

Para a definição das categorias e subcategorias, iniciamos o processo de 

codificação a partir da leitura de todas as transcrições das entrevistas (individuais e 

em grupo focal), bem como nos relatos escritos pelos futuros professores. O texto 

transcrito foi organizado por segmentos, inicialmente em separado (dados do PIBID 

e do MEFQ). Depois de feita toda a segmentação, os segmentos semelhantes foram 

agrupados, recebendo assim o mesmo código. Quando um segmento não pode ser 

codificado em nenhum dos existentes, é criado um novo código. Após a aplicação da 

técnica do questionamento e comparação constantes (STRAUSS; CORBIN, 1998) e 

pela amplitude das categorias, fez-se necessário construir subcategorias, com vistas 
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a facilitar a organização e apresentação dos dados (BARDIN, 2008; RICHARDSON, 

2008).  

As subcategorias emergem de uma nova codificação dos segmentos dos 

textos que já estão inclusos em cada categoria. Assim, a aproximação entre as 

categorias e subcategorias dos dois contextos formativos começam a se delinear 

pela retomada de todos os dados recolhidos (diário de campo, gravações em vídeo, 

transcrições...) até formarem um corpus que possibilita a aproximação entre ambos 

os contextos.  

As categorias relacionadas às aprendizagens e dificuldades dos futuros 

professores em relação ao contexto formativo (Questão1 (Q1) e Questão 2 (Q2)) 

foram criadas predominantemente a partir da segmentação das transcrições das 

entrevistas individuais, grupo focal e documentos pessoais. Já a questão 

relacionada às características inerentes aos contextos formativos investigados que 

favorecem o desenvolvimento profissional de futuros professores foi delineada a 

partir da retomada do diário de campo e do grupo focal. 

Para responder à segunda parte da Q3 (em que aspectos essas 

características dialogam com os princípios que regem esses contextos), tivemos 

que, após realizada a categorização e subcategorização, retomar os documentos 

legais que regulam cada um dos contextos formativos. Para tanto, também fizemos 

a segmentação dos textos legais e, após estabelecidas as categorias, organizamo-

los no corpus da questão. As categorias e subcategorias que se delinearam após a 

junção daquelas dos dois contextos formativos (que foram agrupados 

individualmente na fase inicial de análise) fundiram-se a partir das categorias 

paralelas.  

As evidências que aqui serão apresentadas são oriundas dos questionários 

aplicados, entrevistas (individuais e grupo focal), registros em diário de campo e 

documentos escritos e relatos orais. Para tanto, serão apresentados excertos das 

transcrições que foram realizadas. Fizemos uso de códigos que serão utilizados 

para a descrição dos sujeitos, conforme exposto no quadro a seguir: 
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Quadro 6. Códigos de identificação da fonte dos dados 

Fonte do excerto Código de identificação 

Questionário PIBID Física QPF 

Questionário PIBID Química QPQ 

Relato Oral PIBID Química ROPQ 

Relato Oral PIBID Física ROPF 

 Grupo Focal PIBID Química (Escola 1 
e Escola 2) 

GFPQES1/GFPQES2 

 Grupo Focal PIBID Física (Escola 1 e 
Escola 3) 

GFPFES1/GFPFES3 

Relato Escrito PIBID Física REPF 

Relato Escrito PIBID Química  REPQ 

Entrevista Individual MEFQ EIME 

Grupo Focal MEFQ GFME 

Relato Escrito MEFQ REME 

Questionário MEFQ QME 

Entrevista Individual PIBID Quimica EIPQ 

Entrevista Individual PIBID Física EIPF 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

 

Quadro 7. Códigos de identificação dos sujeitos da investigação 

Sujeito Código de descrição 

Coordenador de área Física 1 CF1 

Coordenador de área Física 2 CF2 

Coordenador de área Química                 CQ 

Supervisor Escola 1 Química SQE1 

Supervisor Escola 1 Física SFE1 

Supervisor Escola 2 SQE2 

Supervisor Escola 3 SFE3 

Futuros professores do MEFQ ME1 a ME5 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

 

Como já referido, o grupo dos futuros professores do PIBID é maior que o 

grupo investigado do MEFQ. Nesse sentido, aplicamos questionários com todos os 

pibidianos (como já citado, foi solicitado a 64 pibidianos que respondessem ao 
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questionário e foi respondido por 42 sujeitos, o que corresponde a 70% do total de 

pibidianos inscritos em 2015.1).  

Assim, apresentaremos os resultados a partir dos dados oriundos dos 

questionários, grupos focais (quatro grupos, sendo cada um com 10 pibidianos – 

com exceção do grupo do PIBID de Química da Escola 2, pois havia 4 pibidianos 

voluntários). Assim, foram 2 grupos do PIBID de Física e 2 grupos do de Química, 

relatos escritos não institucionais (solicitados a 10 pibidianos, 5 do PIBID de Química 

e 5 do de Física, dos quais recebemos 4 dos pibidianos de Química e 3 dos de 

Física). Para que cada fala seja referenciada, os questionários foram numerados de 

1 a 42, sendo do 1 ao 15 os questionários de Química (QQ) e do 16 ao 42 os 

questionários de Física (QF). No que se refere ao MEFQ, cada futuro professor será 

citado recorrendo ao número que o identificou na seção sobre os sujeitos da 

investigação.   

No próximo capítulo apresentaremos de forma pormenorizada os resultados 

obtidos a partir da análise dos dados, bem como os trechos mais relevantes dos 

segmentos agrupados, os quais constituem as evidências que nos levaram a 

organizar as categorias e subcategorias que serão apresentadas. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados da nossa investigação, em 

resposta às questões de estudo. Para tanto, por se tratarem de dois contextos, 

PIBID e MEFQ, a estruturação foi construída em separado, de forma que, ao final de 

cada item correspondente à questão de investigação, estabelecemos um quadro 

síntese com as categorias e subcategorias que emergiram em cada contexto.  

Reiteramos que a ênfase não é em nenhum dos dois contextos, e sim no 

desenvolvimento profissional dos futuros professores que estão inseridos nos 

mesmos. Nos capítulos 1 e 3 apresentamos as semelhanças e diferenças dos 

contextos formativos investigados. Nesse momento do trabalho, ao apresentar os 

resultados oriundos das duas realidades vivenciadas, consideramos pertinente 

sintetizar as características estruturais dos dois contextos. Nessa direção, 

elaboramos um quadro síntese sobre as semelhanças: 

 

Quadro 8. Síntese dos pontos de confluência entre os contextos 

Síntese dos pontos de confluência entre os contextos 

 PIBID MEFQ 

Centralidade  A escola pública A escola pública 

Etapa da formação Formação inicial  Formação inicial 

Atividades 
desenvolvidas 

Planejamento, discussão e 
intervenção na sala de 
aula. 

Planejamento, discussão e 
intervenção na sala de 
aula. 

Formador  Professor especialista na 
área (Coordenador de 
área) 

Professor especialista na 
área (Responsável pela 
componente curricular IPP) 

Co-formador Professor da escola 
pública conveniada 
(Professor Supervisor) 

Professor da escola 
pública conveniada 
(Professor Cooperante) 

Periodicidade de 
encontros na academia 

Semanal  Semanal  

Periodicidade de 
permanência na escola 

Pelo menos 1 vez por 
semana 

Pelo menos 1 vez por 
semana 

Foco das discussões A sala de aula A sala de aula 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

 

Consideramos, ainda, as diferenças existentes nas semelhanças, que estão 

organizadas no quadro-síntese logo abaixo: 
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Quadro 9. Síntese das diferenças dos contextos 

Síntese das diferenças48 dos contextos 

 PIBID MEFQ 

Faixa etária média  25 anos 33 anos 

Quantidade de futuros 
professores atendidos 

 Até 10 por professor 
supervisor 

1 ou 2 por professor 
cooperante 

Motivação pessoal  Participar do programa 
pelo contato com a 
escola/outras razões 
(opcional)  

Etapa obrigatória da 
formação inicial após a 
declaração de Bolonha 

Período de permanência 
do futuro professor 

Até 6 semestres  4 semestres  

Período da formação Indeterminado 2 anos 

Perspectivas após a 
conclusão 

Espera-se que esteja 
estimulado a assumir a 
docência na Educação 
Básica (não é pré-
requisito) 

Ter a possibilidade de 
lecionar (pré-requisito) 

Seleção da 
escola/professor da 
Educação Básica 

Abertura de um edital no 
qual o professor candidato 
pode se inscrever. O 
tempo de experiência do 
professor  é avaliado, mas 
não decisivo49. 

Escolhidos pelo órgão 
legal e estatutariamente 
competente do 
estabelecimento de ensino 
superior, colhida a prévia 
anuência e concordância 
da escola cooperante. O 
professor deve ter 
experiência mínima de 
cinco anos. 

Situação do Ensino de 
Ciências 

Há escassez de 
professores especialistas 
nas escolas. 

Há mais professores 
formados que as 
demandas nacionais.  

Fonte: Elaborado para fins desse estudo 

  

Esclarecidos inicialmente esses aspectos que serão retomados no decorrer 

deste trabalho, passamos para a estruturação do capítulo. As seções são 

organizadas de acordo com as questões de investigação, conforme apresentado na 

figura seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 É inconteste que existem outras diferenças entre os contextos, como as culturais, a título de 
exemplo. Contudo, nos detemos nos aspectos que são contemplados em nosso estudo, sem 
desconsiderar os que estão inseridos em uma perspectiva mais macro.  
49 Deve-se levar em consideração a escassez de professores de Química e Física em nosso país, o 
que inviabiliza a criação de critérios, como o tempo de experiência, para a participação no PIBID. 
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Figura 19. Fluxograma do capítulo 4. 
 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo 
 
 
 

4.1 APRENDIZAGENS PRIORIZADAS NOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

INVESTIGADOS  

 

Aprendizagem é um conceito bastante difundido na área educacional. 

Teóricos como Piaget, Vygotsky e Ausubel se debruçaram no estudo desse 

conceito. Compartilhamos com Vygotsky (1994, p. 115) a ideia de que “O 

aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças [sujeitos] penetram na vida intelectual daqueles que a 

cercam”. (VYGOTSKY, 1994, p. 115). Nessa direção, consideramos ser a 

aprendizagem um processo no qual há modificações a partir da experiência vivida, 

uma reconstrução contínua. Como o objetivo dessa investigação não é discutir a 

aprendizagem a partir da psicologia do desenvolvimento, apenas sinalizamos que, 
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quando mencionarmos as aprendizagens, estaremos nos referindo às experiências 

nas quais os sujeitos adquirem conhecimentos.  

Assim, nesta seção apresentaremos as aprendizagens priorizadas nos 

contextos formativos investigados, a partir das evidências empíricas que foram 

categorizadas.  

 

4.1.1 PIBID 

 

Antes de se falar das aprendizagens dos pibidianos, não podemos deixar de 

mencionar a escolha por uma licenciatura, afinal, para participar do PIBID é 

obrigatório estar matriculado em uma delas.  Existe uma série de motivos que os 

levam a essa escolha, a saber: “Mudar de vida, sair da miséria, ter uma profissão 

reconhecida e também porque amo Física. E, na minha opinião, ser professor é uma 

honra, um privilégio que admiro muito”. (QF22, 2015). Muitos se identificam com a 

profissão: “Se a gente está aqui porque gosta da licenciatura, então acho que a 

gente já tem essa tendência de querer ajudar e de ensinar...” (GFPQES2-6, 2015). 

Assim, ao serem questionados sobre os motivos que os levaram a cursar uma 

licenciatura, obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 15. Motivos que estimularam a cursar uma licenciatura em Física 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 16. Motivos que estimularam a cursar uma licenciatura em Química 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 

As motivações para cursar uma licenciatura são muitas, sejam as de ordem 

pessoal, como vistas nos gráficos, ou de ordem social, pelo fato de a docência ser 

uma área na qual,  há a possibilidade de entrada imediata no mercado de trabalho 

após a conclusão da formação inicial. Muitos “testam” para conhecer o curso: 

 
[...] eu já entrei assim, sem intenção nenhuma, nunca pensei assim 
“Ah vou ser professora!” não, tanto que eu fiz para engenharia 
química, né? Então, quando eu entrei no curso (de licenciatura em 
Química), eu queria já mudar, mas aí eu comecei a ver a proposta, 
entrei no PIBID realmente para decidir, ou eu fico ou não fico. Então, 
quando eu comecei a me envolver mesmo e ir para a sala de aula, e 
que eu comecei a ver mesmo esses desafios, todas as dificuldades, 
como também as recompensas que a gente tem também, nesse 
caminho, por que não é só dificuldade também, tem também muitas 
alegrias com relação ao retorno que os alunos nos dão. Então eu 
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comecei a ver isso, e essa dificuldade na verdade criou em mim um 
sentimento de que eu precisava ajudar. Eu precisava assim, me deu 
uma motivação de que eu queria estar na sala de aula, queria estar 
nesse contexto da escola estadual, por que ela está precisando 
desse auxilio, de gente que acredite ainda na educação. Então isso 
daí motivou e mudou essa visão que eu tinha realmente, por que eu 
não queria nem saber de licenciatura, depois que eu comecei a 
vivenciar realmente, foi o que decidiu as coisas na minha mente 
(GFPQES2-5, 2015) 

 
 

A participação no PIBID fez toda a diferença para GFPQES2-5, o que é 

muito relevante, pois, em geral, a licenciatura é a segunda opção dos licenciandos, 

conforme bem representa o relato a seguir: 

 
Na verdade, o curso de Física Licenciatura tinha sido minha segunda 
opção de curso, a primeira opção havia sido Engenharia Elétrica (...). 
Eu decidi colocar o curso de Física como segunda opção porque eu 
gostava muito de física no ensino médio, por causa das influências 
de alguns bons professores que tive 
[...] 
Aqui na UFRN é bem comum encontrar casos de discentes que 
estão cursando uma graduação que não foi a escolhida como 
primeira opção e sim como segunda. Isso ocorre principalmente na 
área das Ciências Exatas, como por exemplo, Matemática, Física e 
Química, pois muitos que estão nestes cursos, ao perguntar se estes 
cursos foram os que tinham sido escolhidos por eles, a resposta 
quase unânime é que não. Muitos desejavam estar nas Engenharias, 
e por não conseguirem se classificar para o curso acabam optando 
por cursar a segunda opção. E sabe o que isso gera? Um grande 
número de evasão nestes cursos! De uma turma normalmente de 60 
matriculados, se graduam 3 a 10 alunos! Isso repercute no país 
muito significativamente, pois não há demanda suficiente de 
professores qualificados nestas áreas. (REPF5, 2013) 

 

 

Esse aspecto traz ainda mais relevo à experiência vivenciada no PIBID e às 

aprendizagens que dela emergem, pois, em muitos casos, são determinantes para 

se decidir se vão ou não adentrar no mundo da docência, como também ficou 

sinalizado:  

 

Minha segunda opção foi esse curso, eu ainda pretendia mudar, mas 
com o tempo eu gostei muito do curso. E quando eu conheci a 
proposta do PIBID eu me interessei muito também e comecei como 
voluntária, e aí foi um dos incentivos muito grande foi para eu 
continuar no curso também. Por que eu pude viver a docência, né? A 
prática, então realmente eu vi que era aquilo que eu queria. 
(GFPQES2-5, 2015) 
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Ficou inconteste no discurso dos pibidianos que a prática em sala de aula fez 

toda a diferença na formação, oportunizando novas formas de ver a docência. A 

socialização profissional antecipatória tem se mostrado um fator que tem interferido 

no interesse dos licenciandos em concluir suas licenciaturas: 

 

Gráfico 17. A importância de vivenciar a sala de aula ainda na formação inicial (Física) 

 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 18. A importância de vivenciar a sala de aula ainda na formação inicial 
(Química) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

No que se refere à importância de vivenciar a sala de aula, a razão mais 

citada pelos Pibidianos de Física que responderam ao questionário (25%) foi a que 

vê no PIBID uma oportunidade para identificar se querem seguir a carreira docente. 

Os pibidianos de Química também sinalizam o interesse em não se criar “falsas 

expectativas” e decidir se é a profissão que quer seguir, ainda que em menor 
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proporção. Tal informação reverbera com o que é sinalizado pela literatura, bem 

como é justificada pelo relato de alunos, conforme o que transcrevemos a seguir: 

 

[...] E realmente o PIBID contribuiu para que eu pudesse ver essa 
realidade, do professor, né? Por que você realmente encontra uma 
realidade bem crua ali, né? Real, aquela coisa assim, de dar o 
choque, mas você vê que é possível, e às vezes no próprio curso 
você descobrir que é possível você educar, é possível você ensinar 
de forma diferente, né? É possível você... Alguém aprender. Aí você 
vê que é possível acontecer. Aí pronto, aí eu fui ficando na 
licenciatura, ficando, ficando, e vou me formar agora (GFPFES1-5, 
2015) 

 

 

Nesse “ficar” na licenciatura, existem muitas aprendizagens que só foram 

oportunizadas quando da participação nesse contexto formativo centrado na escola, 

pois, apesar de participarem dos estágios supervisionados, os pibidianos o 

consideram como muito reducionista da prática, ponderando que, como sinalizou a 

coordenadora de área de Química, “[...] o estágio IV, que é quando os alunos 

assumem sala de aula, é muito pouco para a formação. O PIBID não apenas 

complementa esta formação, mas dá uma visão mais ampla do que é ser professor” 

(CQ, 2013). Tal aspecto também é confirmado pelos pibidianos: “Se eu fosse contar 

só com o estágio seria complicado, pois o tempo é muito curto e a gente nem 

sempre pode ter essa visão do que é ser professor” (EIPQ6, 2015); e EIPF2 

complementa: “nos estágios, não temos esse acompanhamento que temos aqui no 

PIBID” (EIPF2, 2015) “São coisas muito diferentes. Na graduação a gente não 

conhece a escola. No PIBID estamos semanalmente lá. Temos uma dedicação 

semanal de 20h para isso” (EIPF9, 2015). Tais comentários fortalecem o nosso 

argumento de que as aprendizagens relacionadas ao adentramento na profissão 

docente a partir do PIBID são muito mais significativas, pois se efetivam em 

diferentes instâncias: 

 
 
Por que a gente aprende assim, a querer... A gente tem que 
aprender a organizar, a gente tem que se organizar direito, nosso 
tempo acaba ficando curto, a gente tem que aprender a trabalhar 
esse dinamismo em grupo, que é escutar a opinião... Aprender a 
escutar a opinião alheia, que é uma coisa bem complicada e a gente 
tem que aprender a fazer isso. (GFPQES1-13, 2015) 
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As contribuições são também para reforçar os interesses ao adentrar em uma 

licenciatura, como evidencia (GFPQES2-2): 

 
 
O contato com o PIBID, para mim, veio a reforçar o que eu já tinha 
em mente, a seguir, como professor e o PIBID também ajudou na 
questão de ter um novo olhar sobre o professor, aquilo que a gente já 
estuda nos ensinos, nas disciplinas que a gente cursa, que são os 
ensinos de química, que traz também uma proposta de uma aula 
diferenciada, não só aquela tradicional de quadro e giz, ou quadro e 
pincel, enfim ... Mas novas metodologias, novas formas do aluno 
aprender o conteúdo sem necessariamente decorar um conceito [...], 
o PIBID, ele traz essa proposta de trazer as novas metodologias, 
novas formas de ensinar sem precisar trazer aquele conceito grosso 
modo, esse conceito ele vai surgir em um determinado momento 
onde o aluno, às vezes de forma lúdica e algumas vezes com 
algumas propostas mais sérias, que não seria de forma lúdica, mas o 
quê? Um experimento, ou então o debate de um artigo, ou então até 
mesmo em uma forma de, como os meninos estão fazendo agora, 
uma forma na química ambiental, né? [...] isso também é uma nova 
proposta, né? É uma nova metodologia. E isso traz uma nova, assim, 
renova a esperança de que o ensino pode mudar, que novos 
professores, novas metodologias, com um novo incentivo, uma nova 
perspectiva pode surgir. Isso foi o que me encantou mais no PIBID 
(GFPQES2- 2, 2015). 
 
 

A participação no PIBID também possibilita que os futuros professores 

possam descobrir seus reais interesses na docência: 

 
[...] eu fui descobrindo com o tempo. Durante a escola mesmo, no 
ensino médio e depois quando eu entrei aqui, aí eu confirmei mesmo 
que eu quero seguir mesmo nessa área (GFPQES2- 7, 2015). 

 

E ainda: 

 
 
O PIBID é como se fosse um divisor de águas. Você se encontra 
mesmo na profissão, como professor por que você realmente tem a 
oportunidade de vivenciar como funciona uma sala de aula, e assim, 
eu já tive infinitas aprendizagens assim que só na graduação eu, com 
certeza, não teria e eu tenho muita pena, eu vivo falando isso nas 
reuniões, que eu acho que todos os alunos da graduação deveriam 
participar do PIBID para ter essa oportunidade. Porque na graduação 
o que a gente tem é estágio, e os estágios não nos preparam para a 
sala de aula. E a gente encontra, se depara com as dificuldades e 
não sabe como lidar. Enquanto que a gente, o aluno vai sendo meio 
que preparado ao longo da participação no PIBID, das nossas 
intervenções na escola, a gente começa a ver como funciona e o 
principal, a gente descobre que funciona, que cada caso é um caso e 
que funciona de infinitas maneiras para cada aluno, para cada turma, 
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além da gente descobrir que com a gente funciona assim ao longo da 
graduação. (GFPQES1-11, 2015) 
 
 

A experiência no PIBID, para além de ratificar interesses pela docência e 

oportunizar o aprendizado de novas estratégias metodológicas, contribui para a 

mudança de compreensão do que seja a docência e a criação de um perfil 

profissional. De forma mais ampla, REPQ2 relata essa experiência: 

 
 
A resposta que buscava ao entrar no PIBID (“procurar uma maior 
identidade com a modalidade do meu curso, um vínculo ainda mais 
forte que me proporcionasse um crescimento, amadurecimento 
quanto a profissão que eu tinha escolhido”) foi sendo construída ao 
longo das várias jornadas nas escolas, de planejamento de 
atividades, de procurar entender os erros (que na minha análise são 
mais importantes que os acertos), e sendo assim reconstrução dos 
planejamentos, das discussões coletivas com os colegas, de 
vivências nas escolas, isso eu posso falar com propriedade, pois já 
tive que “trancar” os alunos, no horário das atividades do PIBID, na 
sala de aula por causa da violência, é que fazem eu concluir que 
hoje, neste exato momento que estou digitando este texto, minha 
identidade é ser professor. Com tempo, minha concepção de ensino 
será transformada, e tem de ser. (REPQ2, 2013)  
 

 

Dentre os vários aspectos que foram sinalizados no decorrer dessa seção, 

evidenciam-se, a partir da comparação constante, três que se configuraram em 

categorias, a primeira delas relacionada às novas estratégias. 

 

Estratégias de Ensino/Aprendizagem (com ênfase em novas estratégias) 

 

 Ao terem o contato com a sala de aula, perceberem as nuances da 

docência, várias aprendizagens foram se configurando, em especial as que estão 

relacionadas com o desenvolvimento de estratégias de ensino/aprendizagem, 

conforme ficou evidenciado na resposta aos questionários, sistematizada no gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 19. O que você aprendeu no PIBID que lhe ajudará a ser professor de Física? 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 
Gráfico 20. O que você aprendeu no Pibid que lhe ajudará a ser professor de 
Química? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Nos dois grupos investigados, percebe-se que a ênfase reside nos aspectos 

metodológicos (estratégias). Os pibidianos sinalizam a importância tanto de se 

conhecer novas metodologias quanto de se buscar a compreensão destas. Nesse 

sentido, uma das principais aprendizagens destacadas por eles foi a oportunidade 

de elaborar e aprender novas metodologias (estratégias de ensino), que eram, 

inclusive, diferentes das que estudavam no dia-a-dia, no ambiente acadêmico. Isso 

porque as intervenções realizadas nas escolas foram destacadas como atividades 

que contribuíam efetivamente para a formação dos pibidianos: 

 

Gráfico 21. Ações que desenvolve na escola ou na UFRN que considera contribuir 
para a formação (Física) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

As intervenções realizadas pelos pibidianos nas escolas são o Clube de 

Ciências, o preparo para o Dia da Física e as contribuições para o Exame Nacional 

do Ensino Médio, desde a inscrição até o entendimento de como funciona. Tal ação, 

para os pibidianos de Física, é a mais significativa. Os de Química desenvolvem o 

Clube de Ciências, um módulo didático (no qual discutem conceitos da Química), e o 

Química Forense, que realiza simulações de investigação de crimes aplicando o 

conhecimento da Química. Os pibidianos  de Química são mais específicos em 

detalhar que aspecto da intervenção tem ênfase mais perceptível em seus 

processos formativos: 
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Gráfico 22. Ações que desenvolve na escola ou na UFRN que considera contribuir 
para a formação (Química) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Nota-se que a intervenção compõe “estratégias inovadoras de ensino” (47%) 

e “Atividades desenvolvidas na escola” (14%), perfazendo um total de 61%. 

Evidencia-se, pelas respostas aos questionários, queo se referiam a aprender as 

novas estratégias, e  aplicá-las nas escolas. A ênfase no aprendizado de novas 

estratégias foi recorrente no discurso dos pibidianos: 

 

E uma coisa que eu vi que o projeto proporcionou grandemente para 
a minha formação profissional foi a possibilidade de abrir um leque 
para aprender novas metodologias de ensino, digamos assim. Isso 
foi uma coisa muito importante, digamos assim, que me trouxe o 
projeto. Mas também, eu busquei bastante para aprender essas 
novas metodologias também. (GFPQES1-8, 2015) 

 

Percebe-se, pelo discurso, que o interesse em novas estratégias não partiu 

apenas da equipe que geria o PIBID, mas também dos alunos, em buscar melhores 

formas de organizar as intervenções. O interesse em realizar aulas diferenciadas os 

estimulou a buscar novas formas de explicitar/discutir os conteúdos propostos: 
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Eu concordo assim, com a opinião de S5, né? Porque a afinidade 
que a gente levou para ali, com o PIBID, é coisas diferentes, para 
sair daquela rotina de conteúdos, pilotos, quadro. Levou 
experimentos, levou... O quê mais? Atividades, dinâmica em grupo, é 
algo assim que chama mais atenção dos alunos, para sair daquele 
dia a dia ali deles. De conteúdos, provas (GFPFES1-7, 2015). 
 

 

Os momentos de intervenção foram decisivos para que os pibidianos 

pudessem problematizar as estratégias anteriores, alargando as possibilidades em 

sala de aula, com vistas a tornar o ensino mais atrativo: 

 
 

[...] quando a gente vê a infinidade de coisas que tem para a gente 
fazer em sala. A gente é acostumado aquela aulinha “Ah o que é 
uma massa?”, “Libera H+”, e não é só isso, né? O que dá para fazer, 
aí como o S3 falou, que é aí que você começa a ver que tem uma 
infinidade de artigos e de coisas que dá para dinamizar sua aula, dá 
para deixar ela mais interessante (GFPQES2-4, 2015). 

 

 

Planejar intervenções na escola requeria dos pibidianos habilidades de 

ensino diferenciadas das que eles tinham vivenciado, pois a maioria ainda estava 

nos primeiros períodos da licenciatura e, além da falta de prática em sala de aula, 

não haviam cursado componentes curriculares relacionados à didática. A apreensão 

que sentiam foi bem sinalizada por REPQ2: 

 

Uma das etapas mais difíceis foi planejar as primeiras intervenções 
nas escolas. Imagina, a única “atividade de ensino” que eu tinha 
participado tinha sido para minha irmã, aos doze, treze anos, quando 
ela estava fora da escola e eu ensinava Matemática para ela. Então, 
planejar atividades experimentais para aluno do ensino médio era 
algo bastante complexo. Nossa orientadora, a professora CQ250 
sempre soube nos conduzir muito bem, ela nos cobrava aquilo que 
éramos capazes de fazer, jamais nos deu atividades prontas, 
tínhamos que construir a partir de nossas percepções, mas é claro, 
com as devidas orientações e o acompanhamento contínuo da 
professora (REPQ 2, 2013).  
 

 

Nota-se que a aprendizagem de novas estratégias, para além do desafio do 

novo, envolve uma mediação efetiva. É imprescindível que os orientadores dos 

                                                           
50 Referindo-se à coordenadora de área que estava responsável pelo PIBID na época. 
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contextos formativos estejam envolvidos com o processo de ensino dos futuros 

professores. Para suprir a falta dos saberes didáticos institucionalizados, os 

pibidianos, muitas vezes, fazem uso dos seus saberes da experiência, tanto de 

quando foram alunos da Educação Básica quanto na condição de alunos de uma 

licenciatura: 

 

[...] que a gente conhece bem o aluno da escola, é por que a gente já 
foi aluno do ensino médio e a gente sabe que o ensino é, digamos 
assim, deficiente, principalmente nas escolas públicas, não é? Por 
que os professores acabam abordando a... Assim particularmente 
falando da Química... De forma tradicional, o que acaba que os 
alunos não conseguem entender muito bem, pelo fato que a química 
em si já ser muito difícil, né? Então você não acaba utilizando 
métodos que para diversificar a aula, tem que dinamizar a aula, né? 
Então acaba que... Complicando mais ainda a compreensão de 
alguns conteúdos, né? Então, eu acho que a gente aprende esses 
conteúdos, como a metodologia de ensino, como já foi falada e a 
gente traz aqui para o PIBID exatamente por esse fato de tentar 
modificar esse cenário da escola em termos da aprendizagem por 
parte dos alunos (GFPQES1-5, 2015). 
 
 

É perceptível no discurso de GFPQES1-5 a dificuldade em superar o ensino 

tradicional. Tanto que, inicialmente, ele critica o tipo de ensino tradicional, mas, 

pouco depois, afirma que, ao utilizar novas estratégias, os alunos podem confundir 

ainda mais o conteúdo. Devido a isso, as novas estratégias eram discutidas em 

grupos antes de serem aplicadas me sala de aula51. Também realizavam a leitura de 

artigos científicos de ensino e discutiam, para se pensar qual era a melhor forma de 

realizar a intervenção. 

Os pibidianos realizam as intervenções no 6º horário da manhã (11h50 às 

12h40) ou da tarde (17h50 às 18h40), desenvolvendo atividades opcionais para os 

alunos, bem como acompanham as aulas dos supervisores. O PIBID de Química 

realiza três tipos de intervenções: o Clube de Ciências, o Módulo Didático e a 

Química Forense. Já o PIBID de Física realiza o Clube de Ciências, organiza o Dia 

da Física, o plantão de dúvidas e faz observações na sala do professor supervisor. 

Nessas atividades, a maioria das vezes, os pibidianos não trabalhavam conteúdos 

que os alunos estavam estudando na sala de aula. Nesse sentido, para atrair os 

alunos para as atividades, deveriam pensar em estratégias que fossem criativas e 

que pudessem “chamar” os alunos para a proposta. Contudo, antes de iniciar 

                                                           
51 Nos referimos ao PIBID de Química. 
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atividades com o Clube de Ciências, realizavam uma enquete com os alunos para 

saber o assunto de interesse da maioria. A consulta de opinião pública viabilizava o 

desenvolvimento de atividades que atendessem ao interesse do público alvo. Assim:  

 
Essa parte de abordar um conteúdo que eles não estavam vendo em 
sala, pelo menos no meu dia, que era astronomia, assim a gente não 
tinha nenhuma dificuldade, por que eles eram... Adoravam 
astronomia, tipo, gente, a gente terminava um encontro, e falava do 
que ia acontecer no outro, e eles já ficavam super animados, lotavam 
a sala. Por que, querendo ou não era o que você vê em uma série, 
era o que você vê em um filme, e isso chama muita atenção. Eu acho 
que a parte da física, que deve ser a mais legal para eles. Eles 
gostavam muito, prestavam muita atenção, participavam, davam 
respostas que a gente via que era de uma pessoa que não estava 
aleatória, né? (GFPFES1-2, 2015). 
 
 

 A experiência em desenvolver novas estratégias, relacionando a Química e 

a Física com o cotidiano, buscando elementos que fossem foco de interesse (afinal, 

quem não se interessa em desvendar um crime ou discutir sobre o “buraco de 

minhoca”?), tornou os pibidianos mais envolvidos e interessados em buscar novas 

formas de intervenção, não apenas para o PIBID, mas para que tivesse continuidade 

quando assumissem a docência: 

 
 
E eu gosto muito dessa atmosfera do clube de ciências, que o nosso 
propósito é fazer algo divertido, descontraído. Se eu, quando virar 
professor mesmo, se eu conseguir levar essa atmosfera para a sala 
de aula, dando aula mesmo, isso se eu conseguir vai ser uma 
realização (GFPFES1-1, 2015) 
 
 

Dizer que seria uma “realização” demonstra o quanto as atividades 

desenvolvidas são uma novidade ainda em compreensão, pois as diferenciações de 

estratégias têm como referência “[...] as atividades, provas, experimentos, essas 

atividades alternativas que a gente não é acostumado”. (GFPFES1-7, 2015). Apesar 

de não serem “acostumados”, os pibidianos consideram o desenvolvimento de 

novas estratégias em atividades diferenciadas de valor significativo para a formação 

profissional, observando que, quanto mais tempo de atuação, maior segurança no 

desenvolvimento das propostas. Nesse caso, o tempo possibilita um avanço tanto 

quantitativo quanto qualitativo: 
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Considero o grupo do PIBID bastante maduro, nossas atividades 
avançaram tanto em quantidade, hoje temos um leque muito grande 
de atividades que podemos desenvolver sem maiores dificuldades 
(mas tendo a consciência que não perfeito, sempre haverá 
limitações), tanto em qualidade. (REPQ2, 2013) 
 

O fato de avançar qualitativa e quantitativamente no que se refere às 

estratégias está intrinsecamente relacionado com o domínio pedagógico do 

conteúdo: “Por que eu tinha muita dificuldade para passar um conteúdo e o PIBID 

veio oportunizar um espaço de treinamento (...) a partir do convívio com os alunos” 

(GFPFES1-3, 2015). Nesse sentido, o contato com a sala de aula e a necessidade 

de se pensar em como tornar o conteúdo “aceitável” oportunizou aos pibidianos 

desenvolver práticas interdisciplinares:  

 
 

Você conseguir relacionar o conteúdo, mas voltar, trazer um 
conteúdo químico, um conceito químico, mas trabalhar um contexto, 
né? Você traz o conceito, mas o contexto em si ele está trabalhando, 
por exemplo, física, biologia e química. Então, um ponto positivo que 
o PIBID traz é esse (GFPQES2-2, 2015). 

 
 

O interesse em promover práticas lúdicas, interdisciplinares, sem sair da 

esfera conceitual, possibilitou a mudança na compreensão do papel do aluno e do 

professor em sala de aula, as quais foram problematizadas tão enfaticamente que 

evidenciou-se como  categoria de análise,conforme apresentamos. Em seguida. 

 

Problematização do papel do professor em sala de aula  

 

A problematização do papel do professor, com ênfase na superação das 

dificuldades da realidade escolar, a partir do contato com a escola, foi uma das 

principais aprendizagens que os pibidianos evidenciaram. Começam a perceber que, 

para além de ter que possuir um bom domínio conceitual do conteúdo, existem 

outras variáveis que interferem no ensino e que são de igual relevância. Assim,  

 

 
É importante porque às vezes você cria um universo na sua cabeça 
achando que “Ah eu vou para a escola e os meus alunos vão ficar 
sentados, me fazendo perguntas e eu vou tirar todas as dúvidas”. E 
aí você se depara às vezes, com aquele aluno que não gosta do 
conteúdo, a gente mesmo agora, a gente está vendo isso. Muito 
aluno dizendo “Ah, eu estou aqui pelos pontos que eu vou ganhar”, 
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então você tem que fazer... Isso é um desafio para o professor. É 
fazer com que o aluno goste da aula, mesmo que ele tenha 
dificuldade com aquele assunto, mas que ele consiga absorver o que 
você tem para passar para ele. E assim, o PIBID é como se ele... Ele 
bota a realidade para cima de você. Que a escola é desse jeito, você 
quer ser professor, você vai encontrar realidades como essa. Não 
crie fantasias, nenhuma coisa na sua cabeça (...) é assim. E você 
esteja disposto a transformar aquele meio em que você foi inserido 
(GFPFES1-2, 2015). 

 
 

Ao se deparar com a materialização do seu planejamento, o futuro professor 

começa a perceber que o seu papel em sala de aula é muito mais complexo que o 

de um instrumentalizador de boas estratégias de ensino. Tem o papel de promover a 

aprendizagem, de envolver o aluno em determinado assunto, nem sempre (alunos e 

conteúdos) tão compreensíveis. Há alunos que estão na aula apenas pela 

pontuação que receberão. O aluno precisa ter um papel ativo também, como sinaliza 

GFPFES2-7 (2015): “Eles (os alunos) esperam que a gente faça tudo por ele, que 

resolva a vida dele, que faça ele passar no ENEM e tal... Mas não depende só de 

nós, ele precisa querer também”Contudo, dos 44 pibidianos que participaram do 

grupo focal, nenhum expressou que se sentiu desestimulado ao vivenciar essa 

realidade (foram desestimulados por outros aspectos). Entretanto, sentiram 

dificuldades sim (que serão discutidas mais à frente), as quais foram superando, 

com uma visão tanto diagnóstica quanto preventiva: 

 
 

[...] o PIBID eu acho que serve para isso, para mostrar de fato a 
realidade e você no início do curso mesmo já perceber se é isso o 
que você quer, ou então aprender a se dar com esses conflitos e 
procurar assim uma solução (GFPQES2-6, 2015). 
 

 
Esse aprendizado tem se mostrado determinante para a formação dos 

pibidianos. Um comentário muito significativo foi: “O PIBID dá um tapa na cara da 

gente. Mostra a realidade como ela é” (GFFES1-5, 2015). Esse “tapa” na cara 

relaciona-se ao “acordar”, ao “choque de realidade” que, na verdade, mais do que 

chocar, vem amadurecer: “O PIBID possibilita o contato direto com o ambiente 

escolar e atuação de atividades que contribuem para o amadurecimento de uma 

formação inicial”. (QPQ 13, 2015) Esse processo é fundamental para que os 

pibidianos se reconheçam (ou não) como professores no futuro: “O PIBID possibilita 

o primeiro contato em sala de aula, para que possamos perceber se realmente nos 
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reconhecemos como professores”. (QPF 29, 2015). A compreensão do papel do 

professor em sala de aula vai se delineando a cada experiência vivenciada, no 

reconhecimento de suas potencialidades, na possibilidade de conseguir promover, 

de fato, a aprendizagem: “Não podemos ficar em sala de aula apenas esperando os 

minutos passarem. Os alunos precisam aprender alguma coisa, e nem sempre eles 

querem” (QPQ 8, 2015) Assim, a partir das vivências oportunizadas, os pibidianos 

entenderam a razão de um professor estar em sala de aula, e refletiram, inclusive, 

em sua postura: 

 

 Às vezes eu vejo aqueles meninos que não querem nada e penso: 
‘pô, eu também era assim!’, e vou tentando fazer o que eu esperava 
que meus professores fizessem. Mas desse lado (de professor) é 
bem mais difícil.  (EIPF32, 2015) 

 

Com efeito, o reconhecimento de que os alunos “precisam aprender alguma 

coisa” e a tentativa de despertar neles o interesse pela aula demonstra que essa 

compreensão do papel do professor se expande, ao irem construindo um perfil 

profissional, como será discutido na próxima categoria de análise.  

 

Construção do perfil profissional  
 
 

Muitas vezes, o perfil profissional vai se constituindo a partir de 

oportunidades de intervenção em sala de aula, nas quais os pibidianosl demonstram 

grande satisfação e revelam que essas intervenções os fazem agir na superação de 

suas limitações e, assim, os marcam profissionalmente:  

 

 
Teve uma vez, teve uma aula até que um aluno pediu para eu dar 
uma aula a SFE3 e ele cedeu o espaço para eu dar uma aula. E 
depois, na minha atuação, depois SFE3 veio e me deu algumas 
dicas, entendeu? No sentido de como eu melhorar minha atuação 
como professor, porque eu estava falando muito rápido, porque era a 
primeira atuação, foi do nada. E tipo, eu fui, eu agi... Eu tive que falar 
sobre o assunto que ele estava dando, que era calorimetria, sobre 
calor e tal (GFPFES3-1, 2015). 

 

A empolgação do futuro professor ficou evidente na forma vibrante com a 

qual realizou o comentário. Ele demonstrou grande satisfação por que ele “foi lá e 

agiu”. As críticas feitas pelo professor foram bem recebidas. Também demonstrou 
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satisfação por conseguir explicar um conteúdo que considerava mais elaborado. E 

assim, essa primeira atuação, de acordo com os pibidianos, é o que contribui 

fortemente para o desenvolvimento do processo identitário com a profissão docente.   

 
Assim, para mim o PIBID possibilitou [...] esse contato, com a 
realidade das escolas, os alunos, professor aluno, né? [...] me 
motivou mais a continuar, pretendo terminar e logo atuar. É um 
aprendizado assim que eu estou achando válido, e eu quero levar 
para a minha vida profissional (GFPFES1-8, 2015). 
 

 
Todos os 44 futuros professores que participaram dos grupos focais 

afirmaram querer ter uma experiência de ser educador da Educação Básica: querem 

ser professores. Identificam-se com a profissão, após participarem do PIBID, que os 

fez redimensionar o que seria a profissão docente, apesar de ainda se assustarem 

um pouco com a nova função, até pela proximidade etária com os alunos: 

 

Na verdade, a primeira impressão foi um pouco assustadora, no ano 
passado eu estava no lugar deles, aí você entra e no seu primeiro 
semestre você se depara com uma sala de trinta e cinco alunos de 
primeiro, segundo ano, e eles olham para você e já “E aí 
professora!”.(GFPFES1-2, 2015). 
 

 
Também ainda se sentem confusos com a situação de serem professores e 

alunos ao mesmo tempo “Meio que um limbo assim, né? Meio que só no meio termo. 

(...) (GFPFES1-4, 2015). Só no “nem”, né? Nem um nem outro! (GFPFES1-5, 2015). 

E ainda: “É, nem um nem outro. Quando perguntam “você é o quê, aluno ou 

professor?” eu digo “olhe eu não sou professor, eu sou bolsista”, aí vem “Tudo bom” 

mas quero ser o professor (...) “  (GFPFES1-4, 2015). 

Contudo, essa dificuldade identitária demonstra um processo de apropriação 

da profissão docente, pois novas expectativas profissionais são vivenciadas quando 

participam das intervenções oportunizadas pelo PIBID. Essa construção pode ser 

percebida dados apresentados a seguir:: 
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Gráfico 23. O Pibid Física contribui para a construção de suas expectativas 
profissionais? 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
 
 
Gráfico 24. O Pibid Química contribui para a construção de suas expectativas 
profissionais? 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 25. Motivação para exercer a profissão após o ingresso no PIBID - Química 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
 
 
Gráfico 26. Motivação para exercer a profissão após o ingresso no PIBID - Física 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
 

 

Essa mudança de entendimento do que seria a docência vai oportunizando 

gradativamente aos futuros professores começarem a identificar outros aspectos da 

docência que até então eram desconhecidos:  

 

 
E quando eu entrei no PIBID, eu tinha uma visão do professor, do 
papel dele, que ele teria que dar aula, estratégias e tudo mais. E no 
decorrer desse período que eu estou no PIBID com a ajuda, 
principalmente do pessoal que já saiu [...] foi quem me ensinou 
bastante sobre a ideia do professor pesquisador, do professor 
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pesquisar, participar de eventos, fazer artigos, resumos, resumos 
expandidos[...] eu continuei, continuei fazendo, pesquisando de como 
fazer trabalhos, participando de eventos, então eu acho que o 
positivo do PIBID foi me abrir os olhos para essa questão do 
professor pesquisador (GFPQES2-1, 2015). 

 
 

O comentário de GFPQES21 foi muito pertinente, pois muitos acham que a 

inserção no mundo da pesquisa invalida a atuação escolar, o que distancia pesquisa 

e ensino. Contudo, eles começam a perceber que podem investigar as suas práticas 

e, mais ainda, apresentar essas informações em eventos de divulgação científica, o 

que é uma realidade dos PIBIDs, pois tira o professor das paredes de sua sala de 

aula, trazendo as práticas para o escrutínio público. A construção desse  profissional 

vai desenvolvendo nos pibidianos outras características,como a autonomia:  

 
 

[...] É a nossa autonomia. A gente tem a nossa autonomia, a gente... 
é tanto que a gente toma algumas decisões, que depois é que a 
gente fala a ele [referindo-se ao supervisor]. [...] Ainda estou 
aprendendo ainda. Só que agora eu estou, digamos assim, na frente 
de algumas coisas, né? Não na frente exatamente, mas entendeu, 
né? Mas, tipo assim, eu tenho essa liberdade de tentar fazer algumas 
coisas e antes eu estava mais tímido de tentar fazer alguma coisa e 
tal, e agora é mais fácil de pensar, de ver como é que os outros 
estão no trabalho, para ver como é que eu poderia fazer. (GFPFES3-
1,2015). 

 

Por ser uma profissão que, de certa forma, todos a vivenciam na educação 

básica, muitos pensam que é fácil ensinar, a partir de suas experiências pessoais. 

Obviamente não desconsideramos a relevância destas para a formação (TARDIF, 

2002), mas também afirmamos que não são suficientes. Assim, a inserção em um 

contexto formativo centrado na escola oportunizou aos futuros professores de 

Química e Física um redimensionamento de postura frente às demandas que foram 

surgindo no cotidiano das escolas: 

 
 

No início do PIBID eu tinha a intenção de ser muito mais amigo dos 
alunos do que do professor deles, mas eu percebi que realmente o 
limite precisa existir, o limite profissional do professor aluno, o limite 
profissional dessa relação e o PIBID me proporcionou ver esse limite, 
me proporcionou entender que não posso fazer piada com todo 
mundo tinha que ter o limite, em especial com as alunas, o que devo 
fazer, o que devo cortar, e se não fosse o PIBID eu só ia entender 
isso quando efetivamente eu fosse iniciar o trabalho (GFPFES3-2, 
2015). 
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Muitos dos pibidianos afirmaram que, no início, ao irem às escolas, não 

sabiam como fazer, não queriam que os vissem como professores, por esses serem 

considerados “chatos e antiquados”. No início das intervenções nas escolas, 

pensavam que ter proximidade com os alunos, ter mais amizade, seria o esperado 

de um “Pibid” (como os alunos chamam alguns nas escolas). Inclusive devido à 

proximidade etária com os alunos das escolas. E foram aprendendo o “estatuto da 

docência” paulatinamente, a partir da experiência. No início, foram tateando a 

experiência de ser professores:  

 
É, eu estou aqui há três, quatro meses e desde que eu entrei no 
PIBID eu aprendi a compartilhar ideias e dedicar meu tempo a 
praticar como é “ser um professor”. E algo que eu aprendi muito 
nesses três, quatro meses e que ainda estou aprendendo, é como 
funciona uma sala de aula em uma escola pública (GFPQES1-10, 
2015). 

 
 

Aprender a ser professor só mesmo “dedicando o tempo a praticar”, como 

disse GFPQES1-10. Assim também aprender como funciona uma sala de aula, os 

seus limites, o que deve ou não ser feito. Com o tempo, vão se apropriando da 

forma de estar na escola, de saber lidar com essa realidade: 

 

Mas assim, se você já começa desde cedo na sala de aula, 
conhecendo a realidade de como é uma sala de aula, como é dar 
aula, comunicar com o aluno, profissionalmente quando você sai da 
graduação você é outra pessoa (...) (GFPFES1-3, 2015). 

 

Contudo, mesmo após essa comunicação se tornar mais efetiva, ao serem 

reconhecidos como “professores”, demonstram grande surpresa, alegria, medo... Os 

sentimentos se confundem:  

 
[...] eu achava que eles não iam ter tanto respeito assim, pela gente, 
né? Aí eles chegam “Professor, licença, o senhor podia”, “Porque 
senhor? Eu tenho a mesma idade de vocês, ou sou mais novo que 
você, eu que tenho que te chamar de senhor. É o contrário aqui o 
respeito!”, e “Não, tudo bem. O senhor e num sei quê”. Até agora 
quando acabou o clube de ciências, e a gente (...) na escola, 
“Professor, quanto tempo! Tá fazendo o quê aqui professor?” 
(GFPFES1-4, 2015).  
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 E ainda: 

 
Pois é, e às vezes eu fico na sala dos professores, toda por fora, 
assim. Mas eles ficam muito alegres (GFPFES1-5, 2015). 

 
 

Os futuros professores ainda parecem não saber lidar com a situação de 

serem professores, mas demonstram, no geral, grande satisfação: “Quando os 

alunos vêm com aquelas perguntas, que você começa a responder, fica aquele 

negócio ‘Porra, queria ser igual ele. Eu queria saber disso’”. (GFPFES1-3, 2015). 

Lidar com a situação de estar na sala dos professores, o ambiente “proibido” e tão 

imaginado na educação básica, chega até ser desconfortável, bem como o ser 

chamado de “professor” por estudantes até mais velhos. Situações que, em geral, 

não são sequer alvo de discussão nas universidades, mas que têm marcado os 

pibidianos. Fica também evidenciado que o professor é uma referência intelectual 

para os alunos que querem ser iguais ao professor na área específica que leciona.  

E por ser uma referência, há o “peso” também do ser professor, inclusive de carga 

semântica, e tem sido um desafio para os futuros professores: 

 
Pronto, tem gente que fala “Professor vem cá!”, “Professor, não 
entendi isso não. Como é que é ali?”, mas o que pesa não é a 
pergunta, é o ‘professor’! [...] mas tem gente que é só professor, e 
“Professor, vou beber água ali rapidinho!”, “Vá!”. A gente acaba que, 
é um peso, por que a gente está em uma situação que é mais para 
auxiliar, de ser orientado para auxiliar eles, para estar com o 
professor de fato, como se diz? Assumir a turma! (GFPFES3-9,2015) 

 
 (...) minha aula, para mim não tem problema de chamarem de 
professor, mas quando não é dentro de sala de aula, Nossa Senhora! 
“Não me chame de professor não, me chame de S3 mesmo!”, eu sou 
graduando igual a vocês, eu sou aluno igual a vocês, agora eu estou 
no PIBID, adquirindo experiência e tal. Isso é muito estranho 
(GFPFES1-3, 2015). 

 

Apesar do estranhamento e satisfação, começam a construir uma forma de 

“viver a profissão”, a lidar com o título “professor” da melhor forma, na busca de 

atender aos critérios (nem sempre explicitados) que definem a docência. E um dos 

aspectos que se evidencia nessa construção do perfil é a responsabilidade de saber 

ensinar algo a alguém. Inclusive, contribui para que sejam mais responsáveis com o 

ensino e com o seu próprio aprendizado: “O PIBID me proporcionou ter 

responsabilidade em cima de ensinar, em cima de tirar dúvidas. E eu faço a mesma 
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coisa que eu fazia no Ensino Médio, só que agora com responsabilidade” 

(GFPFES3-8, 2015). Quando o pibidiano se refere às “coisas que fazia no Ensino 

Médio” está se referindo ao ensino dos colegas em sala de aula, pois já era 

acostumado a tirar dúvidas. E pretende continuar, quando for exercer a profissão. 

Mais do que tirar as dúvidas, os futuros professores desejam fazer a diferença na 

formação dos alunos. Ser professores diferentes, que sabem ter a devida 

proximidade com os educandos: 

 

Assim, o que eu quero como professor é criar um ambiente assim, 
agradável em sala de aula. Tem muita gente que diz não... Tem 
muita gente que diz, não o professor o que ele tem que fazer é dar o 
conteúdo direito para que os alunos entendam, ele não tem que 
chegar fazendo palhaçada não. Não, é claro! Eu não estou dizendo 
que eu vou chegar na sala fantasiado de palhaço, não é isso. Mas eu 
realmente acho que você criar um ambiente agradável, um ambiente 
que os alunos gostem de estar ali, isso ajuda eles a se interessarem 
pelo que você tem a dizer (GFPFES1-1, 2015). 
 

 
Os futuros professores querem fazer a diferença na vida de seus alunos e já 

reconhecem que será uma experiência diferente quando estiverem em sala de aula 

e forem os professores efetivos, com a quantidade de turmas que um professor 

assume em nosso país para ter uma condição digna de sobrevivência. Mas eles não 

percebem esse obstáculo como um fato dado e imutável, e sim como algo que não 

se eterniza:  

 

Parece utópico, mas no caso eu vou tentar fazer diferente, por que 
eu já ouvi muito, agora depois que eu entrei o PIBID assim, “Cara 
você está dizendo que você vai fazer diferente agora, que você é só 
um bolsista e está só brincando com um aluno, ou faz uma 
atividadezinha, mas eu quero ver você pegar umas vinte turmas, se 
você vai conseguir fazer diferente”, ou alguma coisa assim. Mas eu 
vou mostrar (GFPFES1-4, 2015). 

 
 

De fato, o trabalho dos professores amplia a cada dia, gerando insatisfação 

e faltas no trabalho por motivo de doença e estresse (WOODS; TROMAN, 2002). 

Tais aspectos podem servir para explicar (não para justificar) os comentários 

negativos dos professores efetivos das escolas públicas. Mas os pibidianos 

apresentam resistência a ceder ao status quo, a ter essa visão pessimista. Quando 

afirmam que querem fazer a diferença, referem-se a ter as características de um 
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bom professor de Química e Física, as quais foram apresentadas na resposta ao 

questionário da seguinte forma: 

 

Gráfico 27. Características de um bom professor de Física 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 28. Características de um bom professor de Química 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

 

Nota-se que os alunos, em sua maioria, priorizam que o bom professor de 

Física e Química faz uso de estratégias inovadoras. Mas há as características 

pessoais, tais como paciência, calma, atenção, acessibilidade aos alunos, dentre 

outros que, se somados, representam uma boa porcentagem no que se refere à 

descrição de um bom professor. Assim, começam a delinear um perfil profissional 

que vai além da compreensão do conteúdo. Os pibidianos demonstram o interesse 

em estimular os alunos  a avançar em todos os aspectos: 
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Não serei um professor daqueles que te coloca para baixo, a 
educação já tem muitas dificuldades e se for colocar mais uma na 
sua vivência (...) quero ser um professor que o pessoal vai se 
espelhar (GFPFES1-2, 2015). 

 

Os pibidianos demonstram interesse em ser, acima de tudo, professores 

próximos de seus alunos, reconhecedores das reais necessidades da turma, que 

sabem estimular e trazer uma palavra acolhedora quando precisarem. Essa 

proximidade que buscam precisa estar respaldada no estabelecimento de limites, 

aspecto que se destacou dentro da categoria “perfil profissional”, tornando-se uma 

subcategoria. Apresenta-se a seguir alguns excertos referentes à subcategoria 

Estabelecimento de Limites.    

 
Estabelecimento de Limites 
 

 Como já referido, estar no ambiente escolar assumindo a função de 

professor requer dos futuros professores o estabelecimento de limites, que nem 

sempre são fáceis de ser compreendidos, na linha tênue entre a proximidade que 

faz parte do perfil tipo de profissional mais admirado e o distanciamento necessário 

para o estabelecimento das relações que se desenvolvem. E a prática vai 

demarcando esses limites: 

 
 

Então eu acho que eu sempre quis ser um professor assim, mais 
amigo do que profissional, e agora eu vejo que o lado profissional, 
ele tem que pesar mais do que eu achei que tinha. (GFPFES3-8, 
2015). 
 

 

Nota-se uma evolução no pensamento dos futuros professores no tocante à 

construção de perfil profissional que deve ser vivenciado. E o estabelecimento desse 

limite, de entender que é preciso ter esse distanciamento não é algo que se efetive 

em pouco tempo em sala de aula. O professor precisa conhecer o seu aluno, suas 

características, para além do conteúdo ministrado em sala de aula, como é afirmado 

por GFPFES1-5:  

 
Então, eu tento ao máximo assim, é saber trabalhar o lado 
psicológico do aluno. Não a parte que eu sei que é muito importante, 
a parte de física, a parte de química, mas lidar com o saber 
conversar com eles, saber chegar perto dele. Não de forma além dos 
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limites, né? Tudo tem um limite, né? Não vou “Ei vamos almoçar lá. 
Vou pagar para todo mundo aqui!”, não (GFPFES1-5, 2015). 

 
 

Conhecer, o aluno, tentar uma aproximação amistosa, sem esquecer-se do 

distanciamento necessário, traz outra aprendizagem sinalizada pelos pibidianos: a 

superação da timidez, aspecto que se evidenciou como mais uma subcategoria. 

 

Superação da timidez 

 

A timidez é uma característica que inviabiliza a aproximação com os alunos 

e dificulta o desenvolvimento de estratégias inovadoras de ensino. Assim, a 

superação desta se tornou uma prioridade nas aprendizagens dos pibidianos e teve 

relevo nas discussões:  

 

Eu antes de entrar no PIBID eu era muito nervoso para me expressar 
em público. Até hoje eu sou um pouco tímido, mas eu perdi bastante 
essa questão assim, da timidez, né? [...] mas com o tempo, meio 
forçado você vai pegando ali aquela rotina e você vê que é uma 
coisa normal  (GFPQES2-9, 2015). 

 
 

Em entrevista aos pibidianos, foi constatado que a possibilidade de superar 

a timidez se deu a partir das intervenções em sala de aula: 

 

[...] eu entrei por que eu tinha problema em falar em público, inclusive 
aqui nessa situação, se fosse ano passado, talvez eu não tivesse 
conseguido, enfim, eu tenho aprendido bastante é bom me ver como 
professor, por quê... Devido a esse meu problema, não é? Mas eu 
acredito que cresci bastante e tenho muito que aprender aqui dentro, 
e eu sou o tipo de pessoa que eu procuro, ver o lado bom das coisas, 
né? (GFPQES1-12, 2015). 
 

A timidez, para qualquer professor, pelas características inerentes à função, 

é um problema que precisa ser superado. Com efeito, o PIBID tem contribuído para  

a construção do perfil profissional dos futuros professores: 

 
 
(...) tentar perder mais a minha timidez, que é um problema para 
quem está se formando, para quem quer ser  um professor. 
(GFPQES1-3, 2015). 
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Esse problema, que impedia até os pibidianos de desenvolverem 

intervenções em sala de aula, foi enfrentado dia após dia, com as intervenções 

realizadas, proporcionando uma desenvoltura necessária para se assumir a 

docência como profissão: 

 
 
Muito, é como no início, que teve as apresentações que eu era muito 
retraído, eu era muito introvertido. [...] hoje eu entro na sala, já entrei 
sozinho, que antes eu entrava sempre com alguém. Já entrei sozinho 
lá, já falei com a turma e a turma ficou em silêncio, a turma 
compreendeu, eu perguntava e a turma ali. Foi uma coisa que o 
PIBID me proporcionou, foi essa desenvoltura, fortaleceu essa 
desenvoltura que antes eu, eu tinha bem pouquinha (GFPFES3-9, 
2015). 

 
 

Vencer a timidez é imprescindível para que o professor sinta-se confortável 

em lecionar. Para alguns, esse aspecto seria impensável. O PIBID contribuiu para 

essa aprendizagem: 

 
Acho que aprendi muitas coisas com o PIBID ao longo desse tempo, 
desses três anos, mas assim, acho que o principal foi lidar com a 
timidez. Assim, acho que eu não conseguia falar em púbico assim, 
dar aula era impensável antes e agora eu já consigo. (GFPQES1-6, 
2015). 

 

Alguns ainda permanecem tímidos, mas não deixam de lecionar por esse 

fato, pois reconhecem a importância dessa superação para que a profissão seja 

desempenhada da melhor forma: 

 
 
[...] uma das coisas mais importantes, principalmente em “ser 
professor” é certamente perder a timidez, que eu sou bem tímido 
também (GFPQES1-4, 2015). 
 

 

A inserção no PIBID como uma possibilidade de perder a timidez é bastante 

pertinente, em se considerando que, quando forem assumir a futura profissão, será 

necessário desenvolver intervenções em sala de aula que poderão ser 

comprometidas, caso esse aspecto não seja trabalhado antecipadamente. Além de 

saberem da importância da superação da timidez para um bom ensino, também se 

preocupam com a aprendizagem dos alunos, ao reconhecerem a função social da 

docência, que também emergiu como uma subcategoria de análise. 
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Função social da docência 

 

Na categoria de perfil profissional, um aspecto muito evidenciado no 

discurso dos futuros professores foi perceber a função social da docência. Em 

muitas situações, por vivenciarem a experiência que tiveram quando eram 

estudantes da educação básica. 

 

E assim, eu venho da periferia, e assim, a realidade da escola 
pública na periferia é bem ... bastante diferente [...]... Eu entrei na 
licenciatura nessa perspectiva de tentar mudar, de dar uma 
contribuição para o ensino, mas sempre, nada utópico, né? Sabe? 
Assim, sonhar mas com o pé no chão, saber que eu vou ter 
dificuldade, eu vou encontrar alunos com problemas, né? E tentar 
mudar isso. E ao entrar no PIBID, isso foi só confirmar, ver que a 
escola pública tem problemas sim, mas tem coisas boas, os alunos 
também se empenham, eles também tem perspectiva de vida, 
também tem sonhos, da mesma forma que o carinha lá da classe 
média, tem. Eles também querem entrar na Universidade e isso é um 
estímulo, continuar a licenciatura, continuar no PIBID. Essa formação 
iniciada do PIBID, estar no PIBID é muito importante assim, na minha 
formação (GFPQES2-8, 2015). 

 

A experiência como estudante e a vivência nas escolas públicas por um 

tempo maior desenvolvem nos futuros professores um sentimento de compromisso 

social, uma percepção de que a docência está além do ensino de conteúdos. Essa 

identificação desenvolve nos futuros professores um sentimento de pertencimento a 

um grupo: o grupo dos docentes da Educação Básica de escolas públicas:  

 

Depois que eu entrei no PIBID, aí assim, eu voltei para a realidade 
da escola pública, que eu sempre estudei em escola pública, e eu 
sabia como que era, eu sabia que tinha aquela correria o tempo todo. 
E eu olhei assim, “Pô, é aqui mesmo que eu tenho que ficar!”. Com o 
PIBID, e é nesse canto aqui. E eu pretendo, tem muita gente que não 
quer, tem gente que diz “Ai meu Deus, eu vou terminar minha 
Graduação, eu vou fazer o possível já para entrar no IF(Instituto 
Federal), para entrar na Universidade, para dar aula”, mas eu não. 
Eu tenho a minha ideia principal é trabalhar primeiro e por muito 
tempo no ensino médio da escola pública. (GFPFES3-9, 2015). 

 
Esse desejo foi chamado por Paulo Freire (2015, p.28) de “tarefa de 

ensinante”, a qual 
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[...] requer de quem com ela se compromete um gosto especial de 
querer bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela 
implica. É impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, sem 
a valentia dos que insistem mil vezes antes de uma desistência. É 
impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem-
cuidada de amar. (FREIRE, 2015, p.28). 

 
 

Essa capacidade forjada foi sendo construída no decorrer de um processo e 

não se deu de forma isolada. Na categoria de perfil profissional, uma nova forma no 

portar-se foi se delineando a partir do contato com os colegas e demais envolvidos 

no processo de aprendizagem, o que, de acordo com os pibidianos, não é 

oportunizado na graduação, apesar de ser uma licenciatura: 

 
 

É um aprendizado infinito, você aprende com o colega, você aprende 
a convivência em grupo, que é uma coisa extremamente difícil, mas 
acaba sendo muito importante pelo fato da gente interagir e trabalhar 
com grupos, né? A gente não é “um” professor, a gente é um grupo, 
professor e alunos. E eu acho que aprender a lidar com isso, a 
graduação não ensina. Ela ensina conceitos, mas ela não ensina a 
agir dentro de sala de aula, a se espelhar assim em professores que 
a gente tem como coordenadora, como supervisor(GFPQES1-11, 
2015). 

 
 

E esse aprendizado em colaboração foi tão marcante na formação dos 

alunos que se constituiu em mais uma categoria, a qual será detalhada no próximo 

item.  

 

Desenvolvimento de práticas colaborativas 

 

O desenvolvimento de práticas colaborativas é essencial para desenvolver 

ações em grupos. Contudo, como sinalizamos no capítulo 2, Hargreaves (1998) 

enfatiza que podem existir diversas práticas de pessoas juntas que não são 

especificamente colaboração. Nesse sentido, a categoria “desenvolvimento de 

práticas colaborativas” emerge de um contexto das principais aprendizagens 

destacadas pelos futuros professores:  

 

E, sei lá, essa interação entre algumas pessoas que estão dentro do 
PIBID, que participam dentro do PIBID, que participam do PIBID da 
escola ES3 hoje, ela é algo bem especial por completo. Tem aquele 
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pessoal que envolve os alunos, aquele pessoal que chega para os 
alunos com ideias novas, todo mundo consegue fazer seus projetos 
e apresentar para o professor supervisor, e ele sempre chega para a 
gente e observa, analisa, e diz “Olha está faltando isso, está 
faltando”, “está bom nesse aspecto e tem que melhorar nesse” ou 
“Seu trabalho está melhorando em tais aspectos, e a gente vai fazer 
isso, vai apresentar aos alunos dessa forma, a gente pode 
apresentar ele para os alunos dessa forma!”, e enfim, você pode 
melhorar esses pontos, você pode alterar aqueles pontos. 
(GFPFES3-3, 2015) 
 
 

Os pibidianos se referem ao apoio que é dado tanto por parte dos 

supervisores (que já é um elemento do contexto formativo) quanto da colaboração 

dos colegas nas mais diversas instâncias. Os pibidianos de Química se reúnem 

continuamente para estudar os conteúdos que estão sendo vistos na graduação. Na 

oportunidade, reúnem-se pibidianos de diversos períodos letivos diferentes, não 

apenas os que estão com a dificuldade em determinado conceito. E consideram 

esse apoio aos colegas como parte importante de suas formações:  

 

Então, quem pode ajudar, sempre está ajudando. E além dessa 
questão de tudo ser da licenciatura, que tem essa facilidade. Até uma 
facilidade e até você pratica a sua docência, né? No ato de ensinar, 
metodologia, alguma forma de ter (...) (GFPQES2-2, 2015) 
 

 
E GFPQES17 complementa: 

 
 

[...] porque geralmente em sala de aula, com os nossos amigos de 
sala, a gente não discute muito isso, então nesse espaço a gente 
tem oportunidade de discutir, com pessoas que estão no mesmo 
curso que a gente estudando, pode chorar um pouquinho, né? Um 
para o outro ... “faz parte!” (GFPQES1-7, 2015) 

 
 

Contudo, evidenciam que o trabalhar em grupo nem sempre se efetiva de 

uma forma amistosa:  

 
[...] é muito difícil trabalhar em grupo, são várias cabeças pensando, 
e cada uma pensa de um jeito, cada uma vai dar uma opinião, e no 
final tem que sair uma coisa só. Então, é muito difícil trabalhar em 
grupo. Mas nós estamos aprendendo a cada dia.(GFPQES1-7, 2015) 

E ainda:  

 
Com os grupos, conflitos foram vários vivenciados durante o projeto, 
conflitos dentro, pessoais, com relação a você, no aprendizado, no 
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conhecimento, são normais e conflitos de convivência, por quê, vem 
grupo, vêm “viver com conflitos”. Dizer que a gente não passa por 
conflitos é dizer... Digamos um pouco ... É colocar debaixo do tapete, 
não é? Mas existe sim. Mas conviver com conflitos e saber superá-
los foi um processo grande de amadurecimento para viver dentro (...) 
para conviver dentro do projeto, né? Eu já estou na reta final, e eu vi 
que durante o tempo, durante o tempo que eu passei dentro do 
projeto eu aprendi bastante a conviver com os conflitos, e conviver e 
superá-los também. E sabe, digamos assim, navegar no meio do 
oceano, né? Porquê, foi um pouco complicado mas, isso, assim eu 
aprendi bastante (GFPQES1-8, 2015). 
 

 

Apesar das dificuldades que são vivenciadas (e que se transformam em 

aprendizagens), os pibidianos percebem o trabalho colaborativo como uma forma de 

facilitar suas ações, quando assumirem a docência, e os confrontos como forma de 

crescimento: 

 
 
Eu acho que essa questão do relacionamento em grupo, 
planejamento em grupo, desenvolve muito também o trabalho que a 
gente vai ter em grupo na escola, não que a gente vá dar aula com 
outros professores, mas essa questão de se relacionar com os outros 
professores das outras disciplinas, e com a gestão da escola, a gente 
vai precisar ter esse relacionamento. Digamos, desenvolver esse 
relacionamento em grupo aqui, já nos ajuda muito também a dar 
opinião, ser crítico ou argumentar em alguma coisa também, aceitar 
a opinião do outro. Isso é muito importante para a nossa vida 
profissional (GFPQES2-5, 2015). 
 
 

De fato, o trabalhar em grupo proporcionou aos pibidianos um 

amadurecimento, ao pensar nas ações que desenvolverão na escola. Nesse sentido, 

podemos inferir que os sujeitos que trabalham colaborativamente potencialmente 

terão menos dificuldades em trabalhar de forma interdisciplinar nas escolas. Essa 

possibilidade de ouvir o problema, de dialogar sobre ele, de antecipar como será a 

experiência em sala de aula tem sido algo marcante para os pibidianos, em especial 

para os que são mais novos e procuram o apoio dos que estão no PIBID há mais 

tempo, o que gera mais segurança, pois eles já vivenciaram certas situações. Com 

efeito, o diálogo os ajudará a organizar melhor as ideias: 

 
 

[...] além de apresentar a você o problema, também a possibilita 
dialogar com os outros Pibidianos de como você vai se portar diante 
de tal situação, de como você vai resolver, como PQ7 disse, alguns 
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problemas e isso ajuda. Conversar com os outros Pibidianos, eles já 
têm uma experiência que a gente pode trocar, sempre tem um artigo, 
a gente discute, e isso é muito importante (GFPQES2-8, 2015). 
 
 

Nota-se que o desenvolvimento de práticas colaborativas não se limita a 

situações que ocorrerão em sala de aula, mas também contribui para a escolha de 

materiais e a apresentação de trabalhos em eventos, dentre outras situações. 

Nomeadamente o PIBID de Química tem a característica de solicitar o apoio aos que 

já experienciaram algum fato, para se pensar em situações novas. Mesmo os 

pibidianos que já saíram do grupo continuam sendo solicitados. O sentimento de 

pertencer a esse grupo é evidenciado: 

 
Tipo, tudo assim, por que sempre que eu tinha dúvida de algo, de 
como fazer eu sempre recorri a PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, que já saíram 
então eram as pessoas que sempre que eu tinha dúvida eu entrava 
em contato, e até hoje sempre que eu vou fazer algo, algum trabalho 
“Ah eu estou com a ideia de fazer um trabalho sobre isso para 
participar de um evento x”, então eu sempre recorro a uns três, a uns 
quatro, para discutir com eles se seria legal ou não já que eles têm 
mais experiência que eu para depois eu levar a ideia para CQ. Então 
eu sempre converso com eles para depois levar a ideia (GFPQES2-
1, 2015). 
 

 
Os pibidianos, ao solicitarem a opinião do outro, mesmo que não seja para 

situações de sala de aula, e sim para a divulgação dos resultados oriundos dessas 

intervenções, demonstram humildade, desejo de aprender e sentimento de pertencer 

a um grupo: 

 
E essa questão da gente ter humildade de aceitar opinião do outro 
dizer “ó não está bom assim o que você fez. Por que você não faz 
assim, assim?”, eu acho que isso é muito importante na nossa 
profissão como professor, por que a gente vê exemplo de muitos 
professores nas escolas que a gente está que eles não aceitam, não 
é? Então se eles estão errando em alguma coisa e você quer dar 
uma opinião, ou você se relaciona bem com os outros profissionais 
da escola, e eu acho que isso é complicado, né? Atrapalha o 
desenvolvimento da profissão, então isso da gente já está tendo um 
ensaio aqui, esse treinamento aqui, eu acho que é muito bom. Até 
por que quando a gente chegar lá, a gente já vai estar acostumado 
(GFPQES2-5, 2015). 
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De fato, aprender a desenvolver práticas colaborativas em sala de aula é 

algo que os pibidianos logo percebem não ser característica da profissão. E, mais do 

que isso, aprendem o quão importante é para o desenvolvimento profissional.  

 

E também a questão de trabalhar em grupo, poder estar sempre 
planejando com o pessoal e cada vez aprendendo mais com os 
outros e é também muito importante a experiência que a gente já vai 
tendo, assim, aquela experiência que a gente já está em uma sala de 
aula, que a gente já vai em uma turma com vários alunos, e acho que 
é isso, basicamente isso (GFPQES1-6, 2015). 

 

Essa percepção de que precisarão trabalhar juntos a outros funcionários da 

escola quando assumirem a docência demonstra amadurecimento, fruto das 

experiências que vivenciam para a efetivação das ações:  

 
 

[...] nós procuramos sempre conversar para saber qual a melhor 
atividade a desenvolver na sala, e sempre perguntando a SQES2, à 
professora CQ, que é a responsável dos bolsistas, se tem alguma 
opinião para dar, de como trabalhar o que nós vamos fazer, 
planejamos fazer. E sempre contamos para os outros se deu certo ou 
não. Eu vejo assim, uma troca de conhecimentos, enriquecedor. 
(GFPQES2-1, 2015). 

 
 

Com efeito, o ato de planejar foi se tornando cada vez mais colaborativo, 

mais coletivo, pelas idas e vindas dos planejamentos, pela refacção junto aos 

supervisores e supervisoras, pelas críticas dos coordenadores e pela contribuição 

dos colegas. Assim, elaborar um planejamento também foi uma aprendizagem de 

prática colaborativa de relevo para os pibidianos. 

 

Elaboração coletiva de planejamento 

 

Planejar é uma ação inerente à docência. E essa tem sido uma 

aprendizagem contínua:  

 
[...] uma das principais aprendizagens né? Pelo menos da minha 
parte foi como preparar um plano de aula, né? Que no começo, como 
eu não sabia, não tinha uma base boa, então a partir do... Que eu 
entrei no PIBID foi melhorando aos poucos e estou... Ainda precisa 
melhorar, mas acho que eu estou... Acredito que já foi uma evolução 
(GFPQES1-5, 2015). 
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Os pibidianos reconhecem que o planejamento é uma ação constante e que 

precisa estar em constante aprimoramento. Nesse sentido, planejar é uma das 

aprendizagens que os pibidianos levarão para toda a vida profissional. 

 
 
O que eu acho que contribuiu muito para o PIBID, é no planejamento 
da aula. Eu acho que isso é um fator muito importante, que aqui é 
algo que a gente faz direto, plano de aula, planejar toda a aula, e em 
grupo ainda mais. Então eu acho que isso é essencial para o 
professor, e o fato da gente fazer constantemente nos ajuda muito a 
fazer da maneira certa, fazer correto e ter isso como uma prática 
rotineira, né? Tanto quando sair daqui, não só aqui (GFPQES2-5, 
2015). 
 
 

Planejar se configura em uma ação que não deve se limitar a fazer as coisas 

de “qualquer jeito”, e sim algo que deve ser alvo de constante reflexão e refacção. O 

exercício contínuo possibilita que haja mais qualidade no que está sendo 

desenvolvido. Com o tempo os pibidianos passam a perceber a importância de se 

planejar para poder desenvolver um trabalho de qualidade: 

 
 
Eu entendia! Eu entendia, falava para PF3. Eu entendia porque, tipo 

assim, a gente não poderia fazer qualquer coisa. Como ele mesmo 

falou. E se a gente fosse fazer qualquer coisa, era melhor não fazer. 

(GFPFES3-1, 2015). 

 
 

Esse planejamento tinha um significado a partir do momento em que era 

executado em sala de aula. Salientamos que nem todos os planejamentos 

desenvolvidos eram aplicados em sala de aula. No ano de 2013, participei de uma 

atividade dos pibidianos de Física, na qual apresentavam um plano de aula, ainda 

que de forma muito genérica. Ao questionar um pibidiano sobre em que mês iria 

desenvolver aquela aula (sobre Física Moderna), ele respondeu: “A gente não vai 

aplicar. É só pra apresentar”. Mas, no ano de 2015, os pibidianos discutiam o que 

seria feito nos grupos para depois organizar no papel. 

 

Eu muitas vezes penso que (...) quando a gente foi sentar, teve que 
fazer, planejar, (...) Aí você pensa “Ai não, é rápido. Na próxima 
semana a gente começa.” Mas não é assim. É exatamente isso, você 
ter a ideia, você montar, colocar no papel, você fazer né? O 
planejamento. Realmente isso é a parte mais difícil assim. E a melhor 
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né? Por que é ali que você vai trabalhar o que você vai usar aí, 
aprender essa questão, mas é uma coisa cansativa isso aí 
(GFPFES1-4, 2015). 

 

 Era perceptível o interesse em que, de fato, aquela teoria descrita 

acontecesse. Nesse momento, o planejamento deixa de ser algo prescritivo e se 

torna um instrumento que reflete o desenvolvimento profissional de um grupo. O 

planejamento só tem sentido se for materializado no chão da escola, a partir da 

vivência da realidade em sala de aula. Essa experiência também se tornou uma 

categoria de grande relevo para os pibidianos. 

 

Vivência da realidade da sala de aula 

 

Ao questionarmos os pibidianos sobre: “Quais as possibilidades que você 

percebe no PIBID para sua formação inicial?”, obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 29. Possibilidades do PIBID para a formação inicial - Física 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Nota-se que os Pibidianos de Física priorizaram o contato com a sala de 

aula (vivenciar a realidade escolar – 24%; Preparar para a docência – 12%; articular 

teoria e prática, 12%), seguido de aspectos acadêmicos (Aprofundamento conceitual 

– 20%, formação acadêmica – 8%). Com os Pibidianos de Química também há uma 

grande abertura do espectro de possibilidades:  
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Gráfico 30. Possibilidades do PIBID para a formação inicial - Química 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Os pibidianos de Química demonstram ter um leque amplo de interesses e 

uma visão alargada sobre as possibilidades do PIBID para a formação inicial. 

Contudo, se quisermos afunilar ainda mais essas percepções, podemos obter três 

grandes categorias: possibilidades profissionais (metodologias 15%, melhoria do 

planejamento 7%, trabalhar conteúdos e conhecimentos 7%, aprendizagens 

colaborativas 7%, elaboração de atividades 7%, amadurecimento profissional 7%, 

criação de novos materiais 7%; total = 57%), possibilidades acadêmicas (ensino 
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pesquisa e extensão 7%, melhoria das notas 8%, ingressar no Mestrado em 

educação 7%; total = 22%) e possibilidades de desenvolvimento pessoal (ser mais 

criativo e autônomo 7%; diminuição da timidez 7%, superar as dificuldades 7%; total 

= 21%). Partindo dessa categoria mais ampla, podemos evidenciar que, apesar de 

se abrir um grande leque para diversas possibilidades formativas, os aspectos 

relacionados às possibilidades profissionais são os que se destacam (57%). Essas 

evidências vão se delineando a partir das falas dos pibidianos, com a possibilidade 

da socialização profissional antecipatória: “Mesmo fazendo uma licenciatura, não 

tinha uma ideia de como ser professor. O PIBID me mostrou na prática como um 

professor pensa, age, planeja...” (QPQ12, 2015). Para além desse aspecto, no 

contato com a realidade escolar, os pibidianos podem ter outros aprendizados: “O 

PIBID me apresentou bons exemplos de profissionais e ótimos contraexemplos que 

jamais devem ser repetidos por qualquer profissional”. (QPF7, 2015). 

Esse contato com a realidade também se constituiu em um excelente 

laboratório, pois, para além das suas intervenções em sala de aula, podem atentar 

para os exemplos (e contraexemplos) do contexto, o que viabiliza a mudança de 

postura, e passa a ser um professor diferente do que viu em suas observações:  

 
Poder observar o comportamento do professor e dos alunos, 
podendo assim imaginar uma forma de melhor apresentar (com o 
intuito de refletir) o conteúdo para cada turma “diferencialmente”. 
(QPF41, 2015) 
 

 Essa observação possibilitou a diversos pibidianos um aprendizado para a 

prática, que foi fundamental: 

 
 
Aprendi que não devemos ensinar como nos ensinaram, ou quer 
dizer, utilizar os melhores exemplos de professores que nesse caso 
foram poucos, inclusive os da UFRN que são maus exemplos de 
professores de Física, com exceção de alguns. (QPQ15, 2015) 
 

Tal aprendizado ganha mais relevo quando retomamos os estudos de 

Marcelo García (1994; 1999), apresentados no capítulo 2. Uma das evidências do 

estudo citado é que os licenciandos saíam das experiências nas escolas (no caso 

citado, os estágios) ainda mais burocráticos e com uma postura tradicional. Esse 

contato mais contínuo e com mais tempo possibilita ao futuro professor 

problematizar as práticas e aprender com as intercorrências do contexto formativo, 
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inclusive retomando as influências dos professores da graduação. Uma crítica de 

matiz construtivo, afinal, não adianta só apontar as falhas dos professores que 

passam pela trajetória escolar e depois reproduzir suas práticas ao adentrar na 

profissão docente. Nesse sentido, muitos aprendizados foram vivenciados pelos 

futuros professores:  

 
 
Gráfico 31. Ações que desenvolve na escola ou na UFRN que considera contribuir 
para a formação – Física 

 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 32. Ações que desenvolve na escola ou na UFRN que considera contribuir 
para a formação – Química 

 

 
 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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outro”, e eu falei “Caraca, é um clima de guerra!”. Aí quando eu 
cheguei, pelo menos na ES1, na escola, mas eu não vi nada disso. 
Eu vi pelo contrário, como falaram aqui. Uma coisa que não tem 
pontuação extra, que é depois do horário da sua aula (referindo-se 
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ao clube de ciências), porque é antes do almoço, e ter um nível de 
assiduidade como foi, vixe eu fiquei fascinado. Então, não é bem o 
que falaram, não é a coisa horrenda que me passaram (GFPFES1-8, 
2015). 

 

O contato com a escola, com a realidade escolar vem a desconstruir as 

ideias que eram arraigadas sobre o trabalho docente: 

 

Antes de conseguir a bolsa do PIBID eu nunca havia tido contato 
com nenhuma atividade relacionada a licenciatura, tinha uma visão 
bastante deformada do que era ser professor. Devo confessar que o 
medo, por vezes, tomava conta de mim porque as pessoas 
construíam uma imagem com uma excessiva negatividade da 
profissão e isso me deixava bastante inseguro (REPQ2, 2013)  

 

E essa experiência no “chão da escola” muda, inclusive, a compreensão 

sobre o que é “ser professor”: 

 
Gráfico 33. O que você compreende sobre "ser professor"? - Física 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 34. O que você compreende sobre "ser professor"? - Química 
 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

 

Apesar de continuamente afirmarem da imprescindibilidade do domínio do 

conteúdo, o contato com a sala de aula os torna mais sensíveis para o tipo de 

formação que será oferecido aos jovens inseridos nas escolas públicas, já com 

tantas mazelas sociais. Nesse sentido, a preocupação em formar cidadãos 

predomina nas respostas dos pibidianos à questão.  

Os aprendizados se efetivaram das mais diversas formas em ambos os 

PIBIDs. Os pibidianos relataram as suas principais aprendizagens no decorrer do 

tempo que estão inseridos no PIBID. Contudo, essas aprendizagens não se limitam 

aos formandos, pois se estende aos seus formadores, como evidencia a 

coordenadora de área do PIBID de Química: “O PIBID faz com que eu me introduza 

na área de ensino de Química, exigindo de mim estudo dos referenciais teóricas e 

das práticas pedagógicas” (CQ1, 2013). O estudo empreendido por ela também 

5%
5%

26%

52%

4%
4%

4%

Ensinar valores

Amigo, colega e incentivador

Mediador da aprendizagem

Formar cidadãos

Formador de Personalidade

Alguém que sabe, que não sabe mais que os outros

Não conseguiria definir



210 
 

reflete na aprendizagem dos pibidianos. Eles problematizam sobre situações 

requeridas a eles por professores que nem mesmo cumprem:  

 

Na graduação os professores visam que devemos utilizar métodos 
diferenciados, práticas, contextualização, quando eles próprios não 
fazem isso. As ações em escola nunca se resumem quadro e piloto. 
Tenho aprendido muitas práticas e jogos que realmente estimulam e 
despertam o interesse do aluno. (QPQ7, 2015) 

 

E a estratégia diferenciada se refere ao que conseguiram aprender no 

PIBID: 

 

Acredito que em parte, devido às ferramentas que aprendi no PIBID, 
muitas vezes ao assistir uma aula, enquanto o professor explica a 
matéria fico imaginando o modelo, ou alguma coisa mais clara para 
explicar o conteúdo. (QPQ12, 2015) 

 

A forma que desejam ensinar vai sendo repensada a partir de cada prática 

que vão vivenciando. O aprendizado do conteúdo também é percebido como algo de 

bastante relevância: “Como trabalhamos com várias possibilidades para os alunos 

compreenderem o conteúdo e as atividades, também adquirimos essa facilidade em 

aprender”. (QPQ14, 2015) 

O PIBID também contribui para a construção de novas expectativas 

profissionais: 

 

Sim, abriu um leque de opções dentro de sala de aula, muitas formas 
de abordagem de conteúdo, além de preparar mais para atuar nas 
escolas. (QPQ6, 2015) 
Tive oportunidade de conhecer os problemas, os desafios e a 
realidade de como funciona uma escola. (QPF41, 2015) 
Motivação para exercer a profissão docente. (QPQ4, 2015) 
Depois do PIBID me sinto mais motivado, conheci alguns pontos 
negativos no contexto escolar, porém, conheci muitas coisas boas. 
(QPF18, 2015) 
 

A vivência das dificuldades escolares também se constituiu em um 

aprendizado, em se considerando que aprenderam a superar as dificuldades: 

 

O PIBID, essa experiência da gente entrar na sala de aula, interagir 
com os alunos nessa posição de professor, isso... Uma coisa é a 
gente achar que sabe, e outra coisa é a gente sentir isso, e o PIBID 
dá meio que um tapa na cara da gente, só que junto com isso ele 
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também lhe mostra exatamente o porquê que você decidiu ser 
professor em primeiro lugar. (GFPFES1-1, 2015) 

 

Apesar de todas as dificuldades que existem no contexto formativo, os alunos 

se sentem motivados a lecionar após a inserção no PIBID. Em uma situação 

específica, uma pibidiana comentou sobre a satisfação de estar voltando à escola 

que tinha estudado na Educação Básica:  

 

De certa forma, você diz “Caramba eu saí como aluno e estou 
voltando como professor!”, você passa para os alunos que é possível 
e que às vezes quando você estava no ensino médio, porque na 
minha época era vestibular, né? E assim, escola pública e vestibular, 
era difícil o negócio, o pessoal passar e tal. E você sair da escola 
pública, e ir para a Universidade, mesmo que seja física, né? 
(GFPFES1-5, 2015) 
 

Houve motivação da aluna ao retornar à escola que estudou, em poder 

utilizar os conhecimentos adquiridos no contexto formativo, em buscar as novas 

estratégias para oportunizar um ensino de mais qualidade. Tais aspectos foram 

evidenciados como aprendizagens que estão sendo priorizadas nos contextos 

formativos, as quais foram apresentadas nesta seção e estão sistematizadas no 

quadro abaixo: 

 
Quadro 10. Aprendizagens priorizadas no contexto formativo - PIBID  

Questão de estudo 
 

Categorias Subcategorias 

QUAIS 
APRENDIZAGENS 

ESTÃO SENDO 
PRIORIZADAS NOS 

CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

INVESTIGADOS QUE 
CONTRIBUEM PARA 

O 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS 

FUTUROS 
PROFESSORES? 

 

Estratégia de 
Ensino/Aprendizagem 

 
Não houve necessidade de 
subcategorias 

 Problematização do 
papel do professor em 
sala de aula 

Construção do perfil 
profissional 
 

SC1 - estabelecimento de 
limites 
 

SC2 - superação da timidez 
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SC3 - função social da 
docência 
 

Desenvolvimento de 
práticas colaborativas 

SC - Elaboração coletiva de 
planejamento. 

 Vivência da realidade 
da sala de aula 
 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

As aprendizagens também se evidenciaram no outro contexto formativo 

explicitado, ainda que com enfoques diferentes, como passaremos a ver no próximo 

item. 

 

 4.1.2 MEFQ Ulisboa 

 

Os futuros professores do Mestrado em Ensino de Química e Física da 

Ulisboa que participaram dessa investigação  entraram no mestrado com mais idade 

(média de 32 anos) e, com mais experiência e foco no que vão realizar. Já 

conhecem os objetivos do programa e reconhecem a relevância da Iniciação à 

Prática Profissional para a formação. Os futuros professores conseguem descrever 

de forma clara quais são as aprendizagens priorizadas no contexto formativo, 

conforme exemplificamos com o comentáriode EIME1: “A aprendizagem de tarefas 

de investigação, a investigação sobre a própria prática, a colaboração com os 

colegas…” (EIME1, 2014). 

Dentre as aprendizagens citadas pelos futuros professores, recebeu 

destaque a estratégia de ensino com ênfase na elaboração de tarefas de 

investigação, constituindo-se em uma categoria de análise. 

 

Estratégias de ensino – elaboração de tarefas de investigação 

 

Um aspecto evidenciado no discurso de todos os futuros professores 

relaciona-se à estratégia utilizada, nomeadamente à elaboração das tarefas de 
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investigação52, uma novidade para todos, aspecto que os possibilitou ensinar 

Ciências de uma forma diferenciada: 

 
 

O fato de ter aprendido a construir recursos que me permitissem dar 
aulas de forma diferente do ensino tradicional, porque no fundo eu 
até poderia querer fugir do ensino tradicional, mas não saberia como. 
E, portanto assim eu já tenho, aprendi a construir recursos que me 
permitem efetivamente ter um tipo de ensino mais aberto, mais… 
pronto, diferente do ensino tradicional, ou seja, tarefas de 
investigação com visualizações ou qualquer que seja... (EIME2, 
2014) 
 
 

A fala de ME2 demonstra o interesse em superar as práticas tradicionais. De 

fato, muitas vezes, os professores querem ter uma prática diferenciada, mas não 

possuem elementos para que a concretizem. Assim, a estratégia se tornou um 

elemento preponderante para os futuros professores do MEFQ. Essas novas 

estratégias não possibilitaram apenas uma aquisição diferenciada dos conteúdos 

conceituais, mas também mobilizaram outras habilidades profissionais: 

 
 

[...] além de permitirem a aprendizagem de conteúdos que as aulas 
normais ou tradicionais proporcionam, proporciona também o 
desenvolvimento de outras competências, competências sociais, 
processuais de, por exemplo, formularem hipóteses, formular 
questões, ao invés de ser só aprender os conteúdos e mais nada. 
(EIME3, 2014) 
 
 

A estratégia das tarefas de investigação se tornou uma das grandes 

contribuições para os futuros professores do MEFQ porque eles deveriam aprendê-

las e desenvolvê-las em sala de aula. Precisavam também considerar válida a forma 

de ensino diferenciada e suas contribuições para o aprendizado dos alunos, 

efetivamente, não apenas para um momento de intervenção. Tal perspectiva 

inquietava os futuros professores, que nem sempre conseguiam entender as 

                                                           
52 As tarefas de investigação constituem uma estratégia educativa importante na promoção do ensino 
de ciências, bem como na promoção do letramento científico. As tarefas de investigação são, de 
acordo com o National Research Council - NRC (2000), tarefas multifacetadas, as quais possibilitam 
aos alunos realizar observações, identificar problemas, formular questões, pesquisar informação em 
diferentes suportes, planejar investigações, analisar e interpretar dados e resultados recorrendo a 
diferentes ferramentas, formular hipóteses, prever e responder a questões e comunicar resultados. 
Possibilitam ainda a identificação de pressupostos, o desenvolvimento do pensamento crítico e do 
raciocínio lógico e consideram explicações alternativas. (Cf NRC, 2000). 
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contribuições das atividades que desenvolviam, e foram construindo essa percepção 

no percurso: 

 

[...] eu acho que o meu principal objetivo ao fim da unidade seria 
tentar de uma vez por todas perceber, e tentar conceber tarefas de 
investigação e tarefas de role play e tentar perceber como é que se 
podem aplicar e como é que se podem guiar em sala de aula esse 
tipo de tarefa… acho que para mim, enquanto aluna de mestrado, foi 
conhecer novas formas… novas formas de… de ensinar, novas 
estratégias de ensino, pronto. 
[...] 
[...] eu não conhecia todo, não conhecia as potencialidades, tinha até 
algum receio, embora não conhecesse tudo que fosse muito aberto, 
tinha medo de perder o controlo… e pronto, acho que ela tem muitas 
potencialidades, porque como eu já disse outras vezes desenvolve 
uma série de competências que lhes vão ajudar em situações do dia-
a-dia e em novos contextos e pronto, poderão ser cidadãos mais 
informados, com opiniões bem fundamentadas, e isso é essencial, 
pois. Acho que é isso. (EIME5, 2014) 
 
 

De início, os futuros professores desenvolviam as tarefas de investigação 

por ser uma exigência do mestrado em ensino. Contudo, no decorrer do processo de 

formação, a importância dessa nova estratégia foi se delineando de forma cada vez 

mais clara: 

 
 
E as tarefas de investigação é uma ferramenta fantástica para 
conseguir dar aos alunos um papel mais ativo para o 
desenvolvimento de competências que são preconizadas (QME1, 
2014) 
 

 
Obviamente, o contributo das atividades de investigação foi se dando de 

forma diferenciada para cada um dos 5 sujeitos que integravam o MEFQ no ano de 

2013/2014. Contudo, neste estudo não nos propomos a investigar as contribuições 

individuais, e sim dar uma perspectiva mais alargada para se apresentar o grupo, 

não os sujeitos.  

O fato é que apesar das diferentes ênfases dadas à importância das 

atividades (embora todos as tenham considerado muito interessantes), todos os 

futuros professores consideram que esse tipo de atividade promove a aprendizagem 

dos alunos, como se evidenciou na subcategoria.  
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Promoção da aprendizagem dos alunos 

 

Da categoria das Estratégias emergiu a subcategoria “promoção da 

aprendizagem dos alunos”, diferenciando-se da categoria por centralizarem os 

discursos  na forma como os alunos da escola cooperante conseguiram aprender a 

partir destas: 

 
Mas como eu também acho que com esse tipo de tarefas eles 
conseguem desenvolver uma série de competências que vão só 
ajudar a compreender e a chegar ao conhecimento substantivo, 
portanto, foi… por aí acho que compreendi que… mas no início não 
tinha essa visão, e portanto minha grande preocupação era, sim 
senhora, dar os conteúdos, né? … Mas também terem em 
consideração que eu tinha determinados objetivos, mas pronto. À 
medida que as tarefas iam decorrendo, percebi que eu estaria mais 
descansada sobre o desenvolvimento de competências do conteúdo 
substantivo que desenvolveria aquelas, mas pronto. (EIME5, 2014) 

 
 

Salientamos que essa percepção do aprendizado não se efetivou apenas em 

observações. Afinal, por desenvolverem um trabalho de características 

investigativas, todos os comentários estão pautados em evidências recolhidas na 

escola, tanto as atividades realizadas pelos alunos, digitalizadas e organizadas, 

quanto as entrevistas individuais realizadas com eles, a fim de que tenham o 

máximo de elementos e acompanhem tanto a aprendizagem como o entendimento 

das novas estratégias. O que só foi possível a partir da elaboração redimensionada 

dos planejamentos de ensino, com foco na aprendizagem dos alunos. Não poderiam 

modificar práticas e estratégias sem ter que rever a forma que planejavam, um 

aspecto também percebido como aprendizagem prioritária: 

Eu acho que, sobretudo, saber planificar. Planificar não no sentido de 
estar a controlar o tempo, mas planificar no sentido de olhar para os 
objetivos de aprendizagem. Porque se a gente for dar uma aula 
sobre isto, nós temos que ter em conta os objetivos e isso tem que 
ser, o resto são acessórios, o mais importante é isso, os objetivos de 
aprendizagem, isso tem que ficar claro. E outra coisa são os critérios 
que … uma coisa que eu não tinha experiência, que critérios é que 
eles usam nos exames, o que é que eles pedem aos alunos, o que é 
que eles exigem aos alunos. Isso é muito importante. Dar as aulas 
como queremos, representando aquilo com aquela letra (relacionada 
aos símbolos químicos), então essa ponte, para mim, pelo menos, 
que não é o meu meio, muitas vezes eu ia ver os exames, para ver, 
por exemplo, como era nas fórmulas, porque no manual… o 
programa não tem fórmulas, o programa pode ter fórmulas… (EIME4, 
2014) 
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Para além do foco na aprendizagem dos alunos, a aprendizagem dos futuros 

professores também era perceptível, tanto nas observações realizadas quanto pelos 

próprios sujeitos. Como já citado, com exceção de uma participante do MEFQ, todos 

os outros quatro já tinham experiência docente. Ainda assim, relatam como a 

experiência do contexto formativo modificou a compreensão do que seja o ensino 

que tinham anteriormente: 

 
 

 [...] Portanto eu não estou ali somente para “papaguear” e eles 
ouvirem e pronto, está tudo feito. Portanto, eles podem aprender 
outras coisas para além dos conteúdos, mas para isso eu tenho que 
lhes dar um bocadinho mais de abertura e margem de manobra e, lá 
está, colocar questões diferentes para que eles aprendam coisas 
diferentes, desenvolvam competências diferentes, para além dos 
conceitos científicos (EIME2, 2014). 

 
 

A aprendizagem dos alunos evidencia-se como uma preocupação 

recorrente. O foco deixa de ser a aula para ser o processo de apreensão conceitual 

dos alunos. E, para isso, a abertura faz-se necessária. Nesse sentido, uma das 

preocupações evidenciadas por ME2 foi exatamente o receio de dar mais abertura 

para os alunos e, assim, perder o controle. Essa preocupação de ME2 é plausível, 

afinal, a visão de que para se ensinar é necessário apenas que haja uma exposição 

do conteúdo é recorrente, em especial na área de Ciências da natureza, já 

explicitado no Capítulo 2.  Há uma predominância de que o professor domine o 

conteúdo, independente da forma como esse conteúdo é ensinado. 

Assim, os futuros professores demonstram que outra aprendizagem foi 

efetivada: problematização do papel do aluno e do professor em sala de aula. 

 

Problematização do papel do professor e do aluno em sala de aula 

 

 A mudança na compreensão do papel do professor e do aluno em sala de 

aula é fundamental, em se considerando que muitos ainda têm uma visão 

cristalizada do ensino como um processo de transmissão de saberes. A superação 

dessa visão cristalizada de se ensinar também foi apresentada por ME5: 

 

[...] foi a minha própria visão de ensino, ou seja, eu já estava li, 
cristalizada, nesse tipo de ensino e acho que é já aí, nesse tipo de… 
agora tive contato com outro tipo de estratégia de ensino e poderei 



217 
 

desenvolver, e mais importante do que aplicar ou realizar com os 
alunos, é o fato de eu estar aberta a esse tipo de tarefas e de ter 
compreendido que efetivamente os alunos só têm a ganhar se se 
fizer esse tipo de tarefa (EIME5, 2014). 
 
 

De fato, tirar o foco de si nas aulas não é algo tão simples. Deve haver a 

abertura ao novo, a disponibilidade e a humildade. Tais aspectos também se 

demonstraram no discurso de ME4 que, como professora universitária, já vivenciava 

uma prática de centrar a aula em si, a qual considerava exitosa,  e cuja ideia inicial  

foi modificada:  

 
 

[…] eu já dou muita importância, que é, por exemplo, não centrar as 
aulas em mim e isso pra mim hoje em dia é muito importante, porque 
pra mim só assim, mesmo na faculdade, comecei a transpor isso 
para as aulas da faculdade. Portanto já houve coisas que foram 
importantes para mudar a minha prática, mesmo o contexto que é 
completamente diferente. (EIME4, 2014)  

 
 

Assim, um novo perfil profissional é delineado: a possibilidade de 

desenvolver aulas menos centralizadas em suas próprias ações. De forma 

interessante, quando foi questionada “Que importância atribui ao seu papel na sala 

de aula? Por quê?”, ME4 prontamente respondeu:  

 

 
Aprendi a não atribuir nenhum (risos), portanto, não, não é nenhum, 
mas no fundo é um papel mais… de tentar orientar, aprender a não 
dar respostas, portanto, não centrar tanto a aula em mim, e penso 
que isso foi o maior feito que consegui, mais efetivamente… (EIME4, 
2014) 
 
 

A mudança na concepção de ensino e o valor atribuído aos alunos nas 

situações de aprendizagem propostas repercutem em outro aspecto de grande 

relevância para a aprendizagem dos futuros professores: a construção de uma nova 

postura profissional. Afinal, se de fato houve a mudança de entendimento, esta se 

materializa em uma nova postura profissional.  

 

(Re)construção do perfil profissional 
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A nova forma de compreender a função do professor em sala de aula ficou 

evidenciada nos discursos: 

 
Ah, é muito diferente, porque a ideia que eu tinha era chegar ali, 
ensinar o conteúdo e pronto, agora vamos fazer um teste para eles, 
porque o tipo de educação que nós tínhamos, que eu própria tive era 
um bocado assim, “agora vamos ver isso, depois vamos ao teste 
para escrever a matéria e pronto”. E não tem nada a ver, não é? Tem 
que desenvolver outras competências, que não só os conteúdos e 
depois também o próprio teste devem refletir tudo isto, todo o 
trabalho, não só o produto, o que está ali no livro não é? (EIME3, 
2014). 

 
 

ME3 demonstra haver rompido com uma forma tradicional de entender o 

ensino. Todos os sujeitos referem-se a uma nova forma de portar-se em sala de 

aula, de centrar-se nas demandas dos alunos, em reconhecer que não basta chegar 

e depositar os conteúdos, e sim possibilitar a construção das competências. Esse 

aprendizado só se tornou real pela possibilidade de intervenção efetiva na sala de 

aula, pela oportunidade de lecionar nas turmas durante 450 horas e, assim, ir 

ressignificando o trabalho, repensando a forma de intervir com os alunos e de portar-

se para possibilitar a aprendizagem. Nesse sentido, uma das principais 

aprendizagens na Iniciação à Prática Profissional    

 

[...] foi, sem dúvida a gestão em sala de aula, não tanto no sentido da 
aula centrada no professor, mas em aulas abertas. Portanto, fazer 
essa gestão de sala de aula… no início, do questionamento dos 
alunos, uma coisa que aprendi foi isso mesmo, foi como questionar 
os alunos sem lhes dar as respostas, serem eles a procurar esses 
conhecimentos, portanto, isso para mim é muito difícil, porque, se faz 
uma pergunta, eu respondo, se faz outra, respondo (risos), mas 
pronto. No início foi assim um bocadinho complicado não dar 
respostas, mas dar pistas para eles resolverem os problemas que 
forem surgindo (EIME5, 2014). 
 
 

A relação entre o que era percebido em sala de aula e o que era discutido no 

contexto universitário também foi fundamental, a materialização da relação entre a 

teoria e a prática, de forma dialógica:  

 
 
[...] quando começamos a ir para a escola, começamos a contactar 
com a realidade, começamos a discutir aqui. Aí sim, aí nos 
apercebemos que não é tão linear assim ser professor, e que há 
muitas nuances, que há muitas… e na escola é que realmente… é 
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pôr a mão na massa. Claro que algumas unidades curriculares 
contribuíram, mas obviamente que essas práticas profissionais têm 
necessariamente que ser as mais importantes (EIME4, 2014). 

 
 

Esse contato com a escola, essa possibilidade de vivenciar a docência foi um 

aspecto que os motivou a mudar a postura em sala de aula, especialmente a de 

portar-se frente às aprendizagens dos alunos. 

Contudo, as mudanças só puderam se efetivar devido ao desenvolvimento de 

práticas colaborativas. Os futuros professores puderam, de fato, aprender a 

trabalhar colaborativamente.  

 

Desenvolvimento de práticas colaborativas 

 

Assim, outro aspecto que recebeu grande relevo durante todo o percurso 

formativo foi a colaboração entre os participantes do contexto formativo. Tal prática 

oportunizou aos futuros professores a reelaboração de práticas e atividades no 

momento de seu planejamento:  

 
 

porque nós tínhamos tarefas que não tinha nada a ver com 
investigação, e depois eu pelo menos senti muito isso, que eram 
exercícios de aplicação, depois um dava opinião, outro dava opinião, 
foram sempre dando ideias que iam enriquecendo. Depois eu acho 
que aprendemos uns com os outros, aprendemos assim! (EIME3, 
2014) 
 
 

ME3 cita, sem nenhum constrangimento, a imprescindibilidade dos colegas 

para a melhoria do seu trabalho. Essas intervenções não foram vistas como uma 

forma de depreciar o trabalho, pois todos eram postos para contribuição dos 

colegas, o que, no caso desse grupo, foi visto de forma muito positiva: 

 

A colaboração com os colegas permite-nos discutir e antever erros e 
minimizar alguma coisa que possa correr mal na sala de aula e 
portanto poderia prejudicar os alunos e também transmite-nos mais 
segurança em sala de aula.(EIME1, 2014). 
 

 

A preocupação com a aprendizagem dos alunos também fica evidente. Os 

futuros professores não se limitam a uma crítica de sua prática, mas entendem esse 



220 
 

processo como uma possibilidade de desenvolver atividades com mais qualidade. 

Como já citado no capítulo 3, quando nos referíamos ao contexto do MEFQ, a 

prática colaborativa faz parte de uma organização que envolve a professora 

responsável pela disciplina, as professoras cooperantes e os pares, o que 

oportuniza um cuidado ainda maior com tudo o que será levado para a sala de aula, 

a partir de todos os feedbacks envolvidos, repercutindo em um trabalho de mais 

qualidade a ser desenvolvido nas escolas: 

 
 
Foi bom, porque permitia-me, primeiro ter o feedback dos meus 
colegas, isso dá outra confiança, outra segurança. Porque quando 
estamos a fazer as coisas só para nós na sala de aula, não está 
ninguém ali a avaliar, não está ninguém a ver, fazemos aquilo que 
queremos, aquilo que nos apetece, se está certo ou errado, muitas 
vezes nãos e dá importância a isso. Mas o fato de estarmos a 
trabalhar como trabalhamos em IPPIII e IPPIV, não precisamos ir à 
sala de aula muitas vezes para experimentar se estamos certos ou 
se estamos errados, podemos ter essa apreciação antes pelo 
feedback que vamos tendo, vendo se faz sentido ou se não faz 
sentido, e isso acaba se transformando numa maior confiança e uma 
maior certeza quando vamos implementar em sala de aula, e 
portanto acho que faz todo o sentido haver essa discussão. Dá-nos 
mais confiança em sala de aula, porque não é um trabalho “é nosso, 
fomos nós que fizemos o trabalho, fomos nós que fizemos a tarefa”, 
mas já foi discutido com os nossos colegas. Portanto, não é, não sou 
só eu que penso assim, portanto, há mais confiança de poder aplicar 
em sala de aula. (EIME1, 2014) 
 
 
 

O apoio dos colegas no desenvolvimento de práticas colaborativas não se 

limitou à realização das intervenções em sala de aula, mas se materializou na 

mudança de atitudes frente ao objetivo de ensino (no caso citado, a elaboração e 

aplicação das tarefas de investigação). O aprendizado pareceu a todos como 

permanente, quando da realização de atividades posteriores, para além das salas de 

aulas contempladas no período. Isso só foi possível devido à partilha dos 

planejamentos e às modificações frente aos comentários dos colegas. Essa partilha 

evidenciou-se como uma subcategoria. 

 

Partilha dos planejamentos 

 

Como visto no capítulo 2, a profissão docente ainda é marcada pelo 

individualismo e espírito defensivo. Nesse sentido, o momento de observar os 
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planejamentos para redimensioná-los a partir dos comentários dos colegas poderia 

ser considerado como uma forma de exposição desnecessária das fragilidades de 

cada futuro professor. Contudo, o momento de discussão e reelaboração dos 

planejamentos foi fundamental: 

 
Ah, o apoio do grupo serviu-me para aprender não é? Porque, por 
exemplo agora, se eu for construir uma tarefa de investigação vai ser 
muito melhor que antes, não é? E pronto, mesmo sem ter o apoio na 
altura, aquilo que eu aprendi, aquilo que o grupo me proporcionou 
aprender, já me vai servir para … pronto, para conseguir construir 
tarefas melhores. (ME3) 
 

 
Sob esse prisma, o principal aspecto valorizado no desenvolvimento de 

práticas colaborativas foi exatamente a possibilidade de partilha dos planejamentos. 

Nesse processo, no qual a refacção era uma constante, os futuros professores 

puderam melhorar a prática de planejar, a partir de um trabalho colaborativo, que já 

é uma característica do contexto formativo, como será visto mais adiante. 

Os aspectos que foram mencionados e expostos a partir de excertos das 

falas dos futuros professores do MEFQ podem ser organizados a partir do seguinte 

quadro:  

 

Quadro 11. Aprendizagens priorizadas no contexto formativo - MEFQ 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Questão de Estudo Categoria Subcategoria 

 
 

QUAIS APRENDIZAGENS 
ESTÃO SENDO 

PRIORIZADAS NOS 
CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

INVESTIGADOS QUE 
CONTRIBUEM PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS 

FUTUROS 
PROFESSORES? 

 Estratégia de ensino – 
elaboração de tarefas de 
investigação 
 

Promoção da 
aprendizagem dos 
alunos 

Problematização do papel 
do professor e do aluno 
 

 
Não houve 
necessidade de 
subcategorias (Re) construção do perfil 

profissional 
 
 

Desenvolvimento de 
práticas colaborativas 
 

 Partilha dos 
planejamentos 
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Dentro das especificidades do MEFQ, desde ser um mestrado, que tem 

outro formato no geral, tendo como prerrogativa o desenvolvimento das tarefas de 

investigação com um grupo de pessoas mais maduras cuja maioria já tem 

experiência em sala de aula, podemos encontrar aprendizagens que dialogam com 

as aprendizagens vivenciadas no PIBID. Esse diálogo será explicitado na próxima 

seção. 

 

4.1.3 Síntese dos contextos 

 

Nota-se que os contextos formativos possuem características que os 

diferem, sejam de ordem cultural, de objetivos dos participantes, de idade dos 

futuros professores ou de contato com a sala de aula.  

Chamamos atenção para os resultados, pois, apesar das diferenças entre 

contextos, permitiram ver categorias semelhantes. Nesse sentido, convidamos os 

leitores a observar e retomar as aprendizagens que são priorizadas nos dois 

contextos: 

 

Quadro 12. Síntese das aprendizagens priorizadas nos contextos PIBID e MEFQ. 

Questão Categorias PIBID Categorias MEFQ 

 
Q1 

 
QUAIS 

APRENDIZAGENS 
ESTÃO SENDO 

PRIORIZADAS NOS 
CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

INVESTIGADOS QUE 
CONTRIBUEM PARA 

O 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS 

FUTUROS 
PROFESSORES? 

 

Estratégias de 
Ensino/Aprendizagem 

Estratégias de ensino – 
Elaboração de tarefas de 
investigação 

 Problematização do papel 
do professor em sala de aula 

 
Problematização do papel do 
professor e do aluno em sala 
de aula. 

 Construção do perfil 
profissional 

(Re) construção do perfil 
profissional  

SC1 - estabelecimento de 
limites 

 

SC2 -superação da timidez  
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SC3 - função social da 
docência 

 

 
Desenvolvimento de práticas 
colaborativas 

 
Desenvolvimento de práticas 
colaborativas 
 

SC - Elaboração coletiva de 
planejamento. 

SC- Partilha dos 
planejamentos 

  Vivência da realidade da 
sala de aula 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Na primeira categoria, emergem as estratégias, com ênfases diferenciadas 

(enquanto o PIBID ressalta a inserção de novas estratégias, o MEFQ enfatiza as 

tarefas de investigação). Ambos os contextos ensejam que o ensino de Ciências 

passe por transformações e que não esteja respaldado em uma visão tradicional. 

Enquanto o PIBID enfatiza a necessidade de um ensino interdisciplinar, interativo e 

que atrai os jovens para a ciência, materializados nas atividades propostas nas 

escolas, o MEFQ oportuniza ao futuro professor ser investigador de sua própria 

prática a partir da implementação e acompanhamento das atividades de 

investigação.   

O desenvolver dessas novas estratégias que ultrapassam o ensino 

tradicional possibilitaram uma importante aprendizagem: a mudança na 

compreensão do que seja o ensino, do papel do professor em sala de aula, seja em 

uma vertente com mais ênfase na aprendizagem dos alunos, seja com mais ênfase 

na superação das dificuldades do dia-a-dia.  

O contato com a sala de aula, mediado por um contexto formativo centrado 

na escola, modifica a compreensão do papel do professor e do aluno em sala de 

aula, inclusive dos que já tiveram experiência em docente, como é o caso de quatro 

futuros professores do MEFQ. Ao focarem na aprendizagem dos alunos, tiveram a 

possibilidade de modificar o pensamento de que para ensinar bem basta “depositar” 

as informações na cabeça dos educandos.  
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Mudam-se as compreensões sobre o ensino, muda-se o perfil profissional. 

Os pibidianos aprendem “na marra” (GFPFES3-3, 2015) a estabelecer limites e, 

assim, começam a visualizar a linha tênue entre liberdade e licenciosidade (FREIRE, 

1996). Aprendem também a superar a timidez, e ainda mais a entender que, devido 

às condições materiais de existência da maioria dos alunos das escolas públicas 

brasileiras, precisarão, tanto quanto saber Química e Física (afinal, não posso 

ensinar o que não sei (FREIRE, 2015a)), reconhecer a função social da docência, o 

oportunizar novos horizontes para os alunos. 

Já os futuros professores portugueses passam a se preocupar com a forma 

que estão se portando em sala de aula: se estão permitindo aos alunos 

desenvolverem o pensamento autônomo; se estão lhes permitindo avançar 

conceitualmente. Novos horizontes podem ser contemplados também a partir do 

desenvolvimento de um trabalho colaborativo, não uma colegialidade artificial 

(HARGREAVES, 1998), mas uma colaboração efetiva, a qual pode ser visualizada 

nos dois grupos, ainda que de forma diferenciada. No MEFQ, isso ocorre quando 

todos se envolvem na melhoria do trabalho do outro ao avaliar a intervenção em sala 

de aula, oportunidade na qual colegas, professora cooperante e professora de IPP 

discutem os aspectos da aula que podem ser melhorados, com o foco na partilha de 

ideias, com o intuito de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de todos 

os envolvidos, possibilitando, assim, o desenvolvimento de práticas colaborativas. 

No PIBID também são desenvolvidas práticas colaborativas entre pibidianos e 

pibidianos (de forma mais enfática), pibidianos e professores supervisores e 

pibidianos e coordenadores de área. Contudo, evidencia-se, com mais relevo no 

PIBID, a necessidade de se pensar no planejamento e discuti-lo antes da 

intervenção na escola, pois são os próprios pibidianos que vão à reunião semanal 

relatar o que houve, após o ocorrido. Essa ação é bastante válida, mas 

consideramos que seja mais viável que essa discussão aconteça antes da 

intervenção na escola, para que as estratégias possam ser modificadas e, assim, 

potencializar ainda mais as aprendizagens dos alunos (e dos futuros professores, 

afinal, o aprendizado não se efetiva de forma unilateral). 

Das práticas colaborativas, a organização de planejamentos ganhou relevo 

nos dois grupos, pois é inconteste, a partir das evidências da investigação, que o 

planejamento realizado em grupo surte muito mais efeito para a prática. Além disso, 
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a organização do planejamento de forma escrita deixa de ser uma burocracia para 

se tornar uma bússola para as ações do professor. 

Um aspecto que só foi evidenciado no contexto do PIBID foi a aprendizagem 

da vivência em sala de aula. Assim, a socialização profissional antecipatória 

(FLORES, 2010) os motivou a dar prosseguimento à profissão para a qual estão se 

formando, ainda que com a problemática dos licenciandos que não exercem a 

função,  contribuindo assim para minimizar um grande fosso na educação de nosso 

país: a falta de professores, ainda que a médio ou longo prazo.  

Salientamos que todas as aprendizagens categorizadas neste estudo 

correspondem a uma visão geral dos contextos formativos, atingindo de forma 

diferenciada os sujeitos participantes. Com efeito, reiteramos que o foco de análise 

são os contextos, não os sujeitos. 

Apesar de possibilitarem aprendizagens de grande valia para os futuros 

professores, também há uma série de dificuldades que são vivenciadas nos 

contextos formativos. É sobre essas que discutiremos na próxima seção.  

 

4.2 AS DIFICULDADES VIVENCIADAS EM CONTEXTOS FORMATIVOS 

CENTRADOS NA ESCOLA  

 

A palavra “dificuldade” de acordo com o dicionário Houaiss está relacionada 

com “característica do que é difícil [...] o que impede, obstáculo [...] complexidade” 

(HOUAISS, 2015, p. 336). Assim, a forma como entendemos e como formulamos a 

questão de investigação está mais relacionada com o que se refere à complexidade, 

por ser esta a composição de elementos diversos relacionados entre si. Decerto, a 

dificuldade também pode ser considerada um obstáculo, mas em uma perspectiva 

freireana, na qual os obstáculos não são intransponíveis nem se eternizam 

(FREIRE, 1996). E nessa direção sinalizaremos as principais dificuldades 

evidenciadas nos contextos formativos, as quais, como será visto, se transformaram 

em aprendizagens, na maioria dos casos.   

4.2.1 PIBID 

 

Por ser um grupo mais diverso e mais amplo, os futuros professores do 

PIBID encontraram dificuldades de naturezas diversas. Muitas delas são resolvidas  

no decorrer do processo, tal como a descrita abaixo: 
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Que você encontra muitas dificuldades ao longo da formação e 
acaba que você meio que, estudando estratégias de ensino, vendo 
como aplicar, procurando maneiras de fazer com que os alunos 
entendam isso na escola, você descobre que você também tem uma 
maneira de aprender e que não precisa apenas do seu professor 
para isso, que ele não vai mudar para te ensinar, por que ele tem 
cinquenta alunos, e se ele for encontrar uma maneira para ensinar 
individualmente a cada um dos cinquenta alunos, ele vai 
enlouquecer. E você acaba meio que nessa busca “Ah, eu percebi 
que quando você vai para escola você encontra infinitas dificuldades” 
e você fica buscando uma maneira de fazer com que o aluno... 
explicar de uma forma mais clara! E você acaba abstraindo isso para 
você. (GFPQES1-11, 2015) 

 

 

Nota-se que o futuro professor se refere às dificuldades que tem como 

aluno, e com isso busca novas estratégias de aprendizagem, pois se coloca no lugar 

do professor, ao pensar em uma forma mais clara de ensinar. São dificuldades 

transformadas em aprendizagens, sendo o desenvolvimento e aceitação das 

estratégias uma categoria evidenciada na  observação naturalista, bem como 

confirmado pelos sujeitos em outras situações, em especial nos relatos oriundos do 

grupo focal. 

 

Desenvolvimento e aceitação das estratégias  

 

 Um aspecto bastante evidenciado pelos pibidianos está relacionado à 

estratégia: “Então a grande dificuldade que eu vejo enquanto professor é não ter 

metodologia para isso” (GFPQES1-13, 2015). Essa metodologia se refere a todas as 

estratégias pensadas para que a aula funcione da melhor forma. E uma das 

dificuldades é exatamente relacionada àquelas inadequadas aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem:  

 
Também o PIBID, ele mostra as problemáticas da escola, né? Por 
que você planeja a aula, vai e tipo, “Vai dar tudo certo!”, e você 
chega lá e termina que não acontece dessa forma. Você tem uma 
aluna que às vezes tem um problema, uma coisa assim, de 
aprendizagem, como a gente já teve experiência no módulo (de 
ensino) já, de assim, aquilo mais simples que a gente explicava e a 
aluna não conseguia entender, e a gente “E agora, o que é que a 
gente faz?”. O PIBID faz a gente ter essa experiência, e a gente 
entra em conflito, porque a gente tem que aprender a lidar com isso. 
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A gente tem que se preparar para isso, porque não vai ser o ideal 
(GFPQES2-6, 2015) 
  

Nota-se o interesse para que a aprendizagem se efetive de forma satisfatória 

para todos. Esse entrave no trabalho dos alunos com dificuldades de aprendizagem 

é recorrente, em especial quando percebem que se torna imperativo se pensar em 

novas formas de abordar os conteúdos para torná-los mais compreensíveis. E 

consideram que às vezes lhes falta atributos pessoais para essa nova abordagem:  

 

[...] eu não me sinto um professor criativo, como um futuro professor 
criativo, e assim, eu tenho conseguido desenvolver um pouco mais 
essa criatividade. Muitas vezes eu fico olhando aqui, como PF5 falou, 
os veteranos que estavam aqui a mais tempo, muitas vezes, como os 
que entraram agora, como PQ8, o grupo de  PQ8 agora fez um show 
do milhão, já vai aplicar na próxima aula, e fez muito sucesso. E você 
fica se perguntando, “eu nunca pensei em uma ideia assim!”. Mas é, 
muitas ideias são boas, mas você fica se perguntando “Eu nunca ia 
pensar em uma coisa assim!”. Então eu acho que o PIBID traz essa 
possibilidade de você conseguir desenvolver, só que eu não 
consegui desenvolver o quanto eu quero (GFPQES2-2, 2015). 

 

Ainda, quando oportunizam atividades que contemplam as reais 

necessidades dos alunos, se deparam com a frustração de não ter um retorno 

destes, que não sabem lidar com as mudanças e, acham que aqueles estão na 

escola para “brincar”:  

 

[...] um ponto negativo pode ser relacionado a uma ideia de levar o 
conteúdo para a escola de uma forma, a estratégia de como levar e 
os alunos não darem retorno. [...] Eles se acomodaram naquela 
forma, foram trabalhados sempre daquela forma. Então quando você 
instiga a eles fazerem de outra forma eles não querem fazer. Então 
eu acho que esse foi o único ponto negativo (GFPQES2-1, 2015). 
 

Da mesma forma que é importante para o futuro professor pensar em 

modificar suas compreensões sobre o ensino, os alunos também precisam ser mais 

receptivos às novas formas de aprendizagem desenvolvidas nas escolas, pois, como 

relatado por GFPQES2-1, há uma resistência. Fica a ideia de que não estão 

aprendendo o conteúdo proposto por não estarem ouvindo sistematizações que 

“deram certo” e eram pautadas apenas na exposição de conteúdos. E domínio de 

conteúdo, tanto na perspectiva pedagógica quanto na  conceitual, é um problema 

que estes vivenciam quando se deparam com a realidade da sala de aula. 
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Domínio de conteúdo (conceitual e pedagógico) 

 

Os conteúdos trabalhados nos clubes de ciências, módulos de ensino e 

atividades de Química Forense, muitas vezes, ainda não foram estudados pelos 

futuros professores na graduação. Assim, retomam as aprendizagens que tiveram 

no Ensino Médio e buscam, por conta própria, com o auxílio dos colegas, 

supervisores e coordenadores, aprender os conceitos, individualmente ou em grupo. 

Conceitualmente, reconhecem as limitações para explicar determinados conteúdos: 

  

No clube de ciências estamos pensando em falar sobre história da 
ciência, como PF9 dizia, vamos falar sobre o efeito fotoelétrico e pra 
isso a gente precisa estudar, né? 
(GFPFES3-1, 2015). 
 

 
[...] E meus professores, por mais que a grade curricular tenha 
mudado, e ter recebido várias disciplinas de ensino e de educação, 
mas eu ainda tive aquela aprendizagem muito de estudar muito 
química aquela coisa muito tecnicista, muito mecânica, muito 
dedução de fórmula e no final eu não saber em que aplicar aquilo 
(GFPQES2-6, 2015). 

 
 

Para além de se saber o conteúdo, é imprescindível saber como explicá-lo e 

torná-lo compreensível:  

 
Aí no PIBID eu descobri essa minha grande dificuldade, não 
importava as notas altas que eu tinha tirado em cinética, 
eletroquímica (...) Mas eu tinha que aprender a estudar, por que 
aquilo não era bem o que eu ia aplicar, não é? Na escola. E aí essa 
foi a dificuldade, não que eu tive a partir do momento em que entrei 
no PIBID, mas que eu descobri ter, que foi quando eu tive que, de 
fato, aplicar e foi de fato o que aquele ... que eu vi aquele problema e 
a gente tenta no caso estudar e modificar essa visão (GFPQES2-6, 
2015). 

 

Essa dificuldade é percebida pelos pibidianos quando têm a oportunidade de 

lecionar em algumas turmas, ainda que não na aula convencional. Assim, essas 

fragilidades conceituais vão se evidenciando como uma necessidade formativa dos 

futuros professores, como bem sinalizou Carvalho e Gil-Pérez (2002). A aplicação 

dos conteúdos foi uma dificuldade percebida em todo o percurso: 
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[...] a gente está num curso de tecnológicas, de exatas, e está 
sempre acostumado com aqueles professores dando aquilo no seco. 
E agora que a gente, mesmo tendo umas disciplinas de ensino, a 
gente chega num colégio, por exemplo, quando eu entrei como 
voluntária aqui no PIBID semestre passado, eu estava em uma 
oficina que era da horta. Então tinha muita biologia, tinha muito de 
outras áreas, e eu tinha que saber aquilo, por que a gente começa a 
ter uma noção também que a química também não é só aquela 
química pura. A gente, tanto pelo Enem, tanto para buscar um 
conhecimento melhor dos alunos a gente tem que misturar ela com 
outras disciplinas, então isso está sendo uma dificuldade (GFPQES2-
12, 2015). 

 

Compreender que o ensino da Química e da Física vai muito além do que é 

estudado “no seco” foi uma grande dificuldade (afinal, também tinham aprendido no 

seco!). Todavia, consideramos que esse tipo de dificuldade tinha sido percebida 

pelos futuros professores em uma situação de aprendizagem que, antecipada, os 

possibilitava traçarem novas estratégias para o ensino, buscando formas de intervir 

na realidade: 

 

Parece que você se depara com um choque de realidade muito 
grande. Você fica sem saber o que fazer. Fica procurando saída. Não 
sei se é por que eu estou no início do curso, não paguei os ensinos 
todos ainda, então, eu vejo muita dificuldade no momento de como 
passar determinado conteúdo. “Será que eu estou aplicando isso da 
forma correta?”, “Será que eles vão entender o que eu estou 
querendo passar?” (GFPQES2-13, 2015). 
 

Além da dificuldade de “passar” o conteúdo, há a dificuldade de 

compreendê-lo, em se considerando que, pela amplitude da divulgação científica 

nas mídias, os alunos buscam explicações para os fenômenos atuais, muitas vezes 

ainda não compreendidos pelos futuros professores: 

 

[...] por que marés foi um conteúdo que eu não consegui absorver 
bem, era um pouco difícil de explicar e tal. A gente tem orientação 
dos professores sim, para a gente estudar o que planejou e chegar lá 
na hora (...) assim (GFPFES1-3, 2015). 
 
 
[...] eu me baseei pelo que eu sabia do Ensino Médio, o que eu tinha 
visto no Ensino mMédio. Aí antes eu procurava saber mais, buscar, 
esse tipo de coisa. E foi terrível, mas... É foi bem... Meio complicado 
assim, primeiro contato e você vendo uma coisa aqui na universidade 
e lá falando de outra coisa que... Bagunçou um pouco, mas deu para 
reorganizar (GFPFES1-4, 2015). 
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Eles querem tirar várias dúvidas e às vezes naquele momento não 
tem como tirar aquela dúvida, até por que é um conteúdo que às 
vezes você não viu. Você se prepara para aquela aula e às vezes 
eles vêm e perguntam assim coisas diferentes como essa do buraco 
de minhoca, uma questão bem difícil, mas acho que é importante, é 
muito importante para a formação (GFPFES1-2, 2015). 

 

Nota-se, pela fala dos pibidianos, a necessidade que têm de receber apoio 

efetivo dos responsáveis pela formação, tanto supervisores quanto coordenadores 

de área, o que nem sempre é uma realidade: 

 
Primeiramente não vejo interesse no professor supervisor em querer 
desenvolver o melhor trabalho. [...] existe muito caso no Brasil de 
professores que atuam na área sem ter o desejo de estar na carreira, 
[...] “É por que é o jeito!” e isso pesa negativamente para os alunos, 
porque são eles que irão ter que lidar com um professor que não 
executa sua profissão da melhor maneira, o que acaba prejudicando 
o aluno, pois muitas vezes, ou quase sempre, o professor ensina 
conteúdos de qualquer jeito, não trata bem o aluno e etc. Estes tipos 
de professores ficam concentrados num cubículo retrógrado e 
fechado e não permitem produzir desenvolvimento próprio e do aluno 
e, devido a isso, os alunos também passam a ter a cultura de não se 
interessarem em querer aprender Física. (REPF6, 2013). 

 
 

Na opinião de REPF6, alguns dos supervisores não têm contribuído para 

o aprendizado conceitual e pedagógico dos futuros professores. Essa dificuldade 

com o conteúdo também ocasiona dificuldades na relação com os alunos, 

apresar de não ser o único aspecto, como veremos na próxima subcagoria. 

 

Relação com os alunos 

 
Um aspecto evidenciado foi a dificuldade de saber lidar com os alunos: 

“surgiu um aluno problemático, eu não vou saber lidar com ele, por exemplo” 

(GFPQES1-13, 2015), bem como as dificuldades de aprendizagem deles: “encontrar 

alunos com algum tipo de deficiência na sala de aula. Eu acho que a gente ainda 

não é bem preparado como deveria ser” (GFPQES2-5, 2015). A dificuldade em lidar 

com discentes com dificuldades de aprendizagem tem sido vivenciada por todos os 

professores do país, em especial com o aumento da quantidade desses educandos 
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com necessidades educacionais especiais53 diagnosticados diariamente. Essa 

problemática não se limita ao PIBID. A formação de professores, de uma forma 

geral, é deficitária nesse aspecto.  

O domínio de sala também se evidenciou como uma dificuldade vivenciada 

diariamente pelos futuros professores, pois ainda estão aprendendo a lidar com a 

experiência da docência:  

 
 

E o que eu sinto mais dificuldade, é quando você está tentando 
começar a falar do assunto, e aí vem um aluno e corta você. Se você 
não souber contornar a situação, você se enrola, você não fala mais 
nada do que você tem que falar, você esquece tudo e quem... 
(GFPFES1-3, 2015). 

 
 

Além de terem que saber lidar com as perguntas feitas pelos alunos, 

precisam atraí-los para suas aulas. Muitos já estão desestimulados pela própria 

organização delas. Então, os pibidianos ainda precisam enfrentar esse aspecto: 

 
Pois é! Aí os caras quando chegam, já chegam bombardeados pela 
mídia de assuntos assim que eles não vão ver assim no colégio, e aí 
você chega com um assunto assim, aparentemente é mais simples, 
aí você não consegue puxar a atenção deles e tal. Aí você fica, 
“Caramba, será que fui ruim na aula, ele entendeu minha aula?”, 
“será que foi eu que não soube puxar a atenção dele?”, “Será que o 
aluno realmente não é interessado?”, “Será que (...)”, assim, 
questionamentos. Você não sabe o que fazer. (GFPFES1-3, 2015). 

 

O desinteresse dos alunos, muitas vezes, é fomentado pela falta de 

interesse perceptível por parte das escolas: falta de materiais, de verba, limitações 

para a compra de itens imprescindíveis para realização das aulas de Química e 

Física. Nesse sentido, as condições materiais de trabalho oferecidas aos alunos 

constituem-se em dificuldades bastante sinalizadas.  

 

Condições materiais de trabalho 

 

                                                           
53 A título de exemplo, podemos nos referir ao Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). É um transtorno neuropsicológico com base biológica, que afeta 10% da população mundial, 
de caráter hereditário.  No Brasil de uma população alvo em torno de 17 milhões, 30 mil pacientes 
estão em tratamento. Informações disponíveis em: 

http://www.tdah.com.br/paginas/gaetah/Boletim1.htm. Acesso em 17 de novembro de 2015. 

http://www.tdah.com.br/paginas/gaetah/Boletim1.htm
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A primeira situação sinalizada pelos alunos, nessa categoria, não está 

relacionada diretamente com as escolas, mas com o financiamento do PIBID, já que 

cada subprojeto tem uma verba para realizar as propostas de intervenção. Contudo, 

no ano de 2015, o corte das verbas, devido ao momento de recessão sofrido em 

todos os segmentos da sociedade, ocasionou a diminuição de mais de 50% no 

orçamento para compra de materiais, o que levou à impossibilidade de compra de 

determinados itens para a realização de certas atividades:  

 
Por que, tipo, a gente quer fazer projeto com os alunos, quer fazer 
coisas com o alunos, mas as vezes não tem verba, e a gente fica “E 
agora?”. Tem que pensar alternativamente, então a gente começa a 
querer buscar de tudo o que é forma, de tudo o que é jeito para 
aplicar aquilo, para que seja entendido como a gente quer que seja 
entendido, mas que a gente não tem os recursos necessários 
(GFPQES1-13, 2015). 

  
 

Salientamos que, ainda com todas as dificuldades orçamentárias 

vivenciadas, os pibidianos buscavam estratégias para utilização de materiais de 

baixo custo na realização das atividades. Em muitas situações, faziam investimento 

com recursos próprios (ainda que recebendo uma bolsa de apenas R$ 400,00) para 

que as atividades se efetivassem.  

Além da dificuldade dentro do próprio programa, os pibidianos sofriam ainda 

com a falta de apoio de algumas escolas, que não disponibilizavam o necessário 

para as atividades acontecerem:  

 
 

[...] às vezes nós planejamos uma coisa e chega na escola não tem 
como imprimir, não tem, até esse período que eu estou, acho que é 
isso, assim. É meio que uma realidade que a gente tenta “Ah não 
tem isso mais a gente viabiliza de outra forma”. Vê como é que a 
gente vai trabalhar, como é que a gente vai sistematizar isso 
(GFPQES2-8, 2015). 

 
 

Algumas responsabilidades devem ficar a cargo da escola, mas, ainda 

assim, os pibidianos precisavam investir tempo e ter a disponibilidade de chegar 

com antecedência para que tudo acontecesse como esperado. A falta de materiais 

frustrou até a realização de alguns planejamentos, sendo um ponto muito negativo 

para o desenvolvimento profissional dos futuros professores. 
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Só que aí, e o tempo? Aí às vezes você pega para fazer um 
planejamento, você lê uma coisa, lê outra, lê outra, e você olha e faz 
três, quatro horas que você está ali e você não fez nada, né? Você 
não tem nada pronto. Aí você começa a ler e isso aí frustra também 
por que você olha “E isso aqui é super interessante, preciso de tal 
reagente”, mas não, não tem. Isso aqui é super interessante, precisa 
de tal reagente, não tem. É quanto? É barato, mas aonde que eu vou 
conseguir, que a escola não tem? Ou a escola tem, mas venceu em 
noventa e cinco. Então isso aí é a parte frustrante. (GFPQES2-4, 
2015). 

 
 

Somado à grande frustração de não poder realizar as atividades que haviam 

sido propostas devido à falta de material, os futuros professores ainda tiveram que 

lidar com um problema ainda mais grave: a falta de aula nas escolas. 

 

Falta de aula nas escolas 

 

Na escola ES1, contemplada pelos subprojetos de Química e de Física, a 

falta de aulas prejudicou o desenvolvimento das atividades que os pibidianos se 

propuseram a desenvolver. Sentiam a desvalorização do trabalho: “[...] você ter esse 

planejamento, planejar tudo e não conseguir aplicar isso é meio que ter tornado o 

seu tempo meio que inútil” (GFPQES1-5, 2015). 

A má utilização do tempo impediu que algumas atividades fossem 

desenvolvidas a contento: 

 
[...] a única coisa que faltou para a gente, realmente foram vários 
encontros que deveriam ter tido, mas sempre aconteceu alguma 
coisa no colégio. Ou era feriado, ou era prova, alguma coisa assim 
que impedia a gente de fazer em determinados dias (GFPFES1-1, 
2015). 
 
 

O fato de planejar e as atividades não acontecerem foi uma situação que 

prejudicou tanto a formação dos futuros professores quanto o desempenho dos 

alunos, distanciando-os, cada vez mais, de uma possibilidade de usufruir de uma 

universidade pública e gratuita, já que, sem as aulas, não têm a possibilidade de 

construir os fundamentos básicos para passar no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), por exemplo.  
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Então, a gente planeja, mas sempre tem alguma dificuldade, ou não 
vai ter aula na escola e acaba não tendo aula, ou tem jogos, ou algo 
do tipo. Então todo aquele planejamento que a gente teve, a gente 
tem que levar para a outra semana, e talvez não dê tempo de 
concluir tudo o que a gente queria (GFPQES1-5, 2015). 
 
 

No PIBID de Química, a falta das aulas fez com que a professora 

coordenadora de área procurasse outra escola54 para que os pibidianos pudessem 

realizar as intervenções, por entender que esse tipo de intercorrência inviabiliza o 

trabalho de um contexto formativo centrado na escola. 

Além da dificuldade em lidar com os dias de aula nos quais o planejamento 

não pôde ser cumprido, a gestão dos grupos também se constituiu em uma 

dificuldade evidenciada pelos pibidianos.  

 

Gestão (do grupo, de tempo e de carreira futura) 

 

Por fazer parte de uma equipe grande de futuros professores, alguns 

pibidianos apresentavam dificuldades em gerir as ideias, em organizar uma ação 

que fosse consensual:  

 
 

Aqui foi falado do problema de trabalhar em grupo, e é complicado 
mesmo, por que eu sou uma pessoa que gosto assim, de dar minha 
opinião, por mais que seja assim idiota, não tenha fundamento, que 
ela não vá ser aceita, eu gosto assim de dar minha opinião. E o ruim 
de você trabalhar em grupo é isso, por que você... Porque tem muita 
gente que não está aberto para isso (GFPQES1-12). 

 
 

Além da opinião dos colegas, há também uma dificuldade pessoal que é 

vivenciada pelos pibidianos, pois é imprescindível o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo. A dificuldade da gestão de grupos foi sendo superada paulatinamente, 

com as ações que priorizavam as práticas colaborativas. Contudo, alguns pibidianos, 

ainda que desenvolvendo práticas colaborativas, não conseguem superar a prática 

de desenvolver ações individualmente, muito embora revelem que valorizam e 

desenvolvam atividades que contribuem para o trabalho de todos:  

                                                           
54 Participamos de uma reunião extraordinária do PIBID de Química, em um sábado. A coordenadora 
de área estava apresentando uma supervisora em potencial para os pibidianos. Ficou evidente o 
interesse desses em desenvolver atividades nas escolas, não apenas cumprir um protocolo para o 
recebimento de bolsa, o que demonstra o interesse pela docência.   
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No semestre passado, no primeiro semestre eu ficava meio que 
deslocado dos outros, por que eu não... Até hoje eu não consigo 
trabalhar em grupo em algumas coisas, em alguns aspectos, 
algumas coisas eu desenvolvo mais sozinho. Eu trabalho um pouco 
mais individual, mesmo que seja para o bem comum de todos, mas é 
algo mais individual (GFPFES3-3) 

 
 

Ainda relacionado à gestão, mas de uma forma mais ampla, foram tecidos 

comentários sobre a falta de tempo quando na  ao efetivamente assumir a profissão, 

no tocante à  organização das  atividades inovadoras, o que pode restringir a 

atuação e as perspectivas profissionais futuras:  

 
E eu acho assim, que uma coisa que eu percebi que futuramente, 
assim, um ponto negativo é que para você dar uma boa aula, você 
requer tempo. E eu acho que muita das vezes quando a gente entra 
no mercado de trabalho, a gente não vai ter o tempo que a gente tem 
aqui a graduação para preparar as aulas, planejar, buscar uma 
metodologia diferente. Eu acho que é basicamente isso, assim 
(GFPQES2-9, 2015). 

  
 

Esse pensar em estar na sala de aula é uma dificuldade vivida por muitos, 

pois: “Ao vivenciar a realidade escolar, vejo que a vida de professor não será fácil”. 

(QF32, 2015). Ao perceberem como se efetiva um trabalho real em sala de aula, os 

futuros professores começam a pensar se dariam conta de tamanha demanda:  

 
[...]quando a gente se reúne para cada um dar um relato e eu digo 
“Caramba, a gente pode mudar a educação a gente pode fazer algo 
melhor, a gente pode atrair a atenção desses alunos”, mas quando a 
gente vai para a realidade na escola e vê a SQES2 fazendo isso, a 
gente vê “Não, um dia eu vou enfrentar muitas dificuldades, no meu 
trabalho vai ter uma barreira”, então é isso (GFPQES2 -3, 2015). 
 

Das dificuldades de gestão que foram evidenciadas, duas foram 

transformadas em aprendizagens, a partir do desenvolvimento de práticas 

colaborativas e organização pessoal para equilibrar as atividades que precisam 

desempenhar. Outra delas (gestão da carreira futura) transforma-se em conteúdo de 

reflexão que ressignifica a forma de ver a docência e de como observam os 

supervisores. Resta pensar se e como, após assumir a docência, enfrentarão as 

barreiras que percebem como entrave à profissão docente. Consideramos, ainda, 

que o conteúdo dessa reflexão, ainda na formação inicial, pode ser uma 

possibilidade de problematizar (e até modificar) o status quo. 
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 Essas foram as dificuldades evidenciadas no PIBID, as quais podem ser 

visualizadas no quadro abaixo:  

 

Quadro 13. Dificuldades vivenciadas em contextos formativos (PIBID) 

Questão Categorias  Sub Categorias  

 
 

QUE 
DIFICULDADES 

SÃO 
VIVENCIADAS EM 

CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

CENTRADOS NA 
ESCOLA PELOS 

FUTUROS 
PROFESSORES? 

 

Desenvolvimento e 
aceitação das estratégias 
de ensino  
 

 
SC- Domínio de conteúdo 
(conceitual e pedagógico) 

Relação com os alunos  
 

Condições materiais de 
trabalho 
 

 
SC- falta de aula nas escolas 

 
Gestão (do grupo, tempo 
e carreira futura) 

 
 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Em outro contexto, quais seriam as dificuldades vivenciadas pelos futuros 

professores? É o que passaremos a ver, a partir dos resultados obtidos no MEFQ e 

dessa questão de investigação. 

 

4.2.2 MEFQ 

 

Por ser um contexto no qual a maioria dos participantes tem experiência na 

docência, os futuros professores já reconhecem algumas fragilidades das suas 

ações, as quais se evidenciam nas novas experiências:  

 

[...] eu tive grandes problemas com as planificações. Sempre tive. E 
queria corrigir um pouco essa parte. E aproveitar todo o apoio que 
tinha nesse sentido também… de conseguir as planificações, o 
tempo, a questão do tempo, conseguir controlar um bocadinho 
melhor para as atividades que são pensadas, conseguir aprender um 
pouco a prever e a controlar esse tempo (EIME1, 2014). 

 

ME1 apresenta uma visão geral das dificuldades vivenciadas por ele e que o 

foram pelos outros colegas. Uma das dificuldades sinalizadas por todos os futuros 

professores do MEFQ foi a elaboração e a aplicação das tarefas de investigação.   
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Elaboração das tarefas de investigação 

 

Antes de falarmos sobre as dificuldades, vamos retomar brevemente uma 

conceituação sobre o que são tarefas de investigação55. 

Como já mencionado em nota, as tarefas de investigação constituem- se em 

estratégia didática na qual os alunos têm que compreender o problema, planejar e 

concretizar estratégias de resolução para ele, e realizar uma reflexão sobre os 

resultados obtidos.  

Para os futuros professores do MEFQ a elaboração desse tipo de atividade 

era uma grande novidade, pois não conseguiam elaborar uma proposição de ensino 

que abarcasse as características mencionadas: 

 

Em princípio eu tinha muitas dificuldades com as tarefas, depois eu 
percebia que aquilo não tinha nada a ver e eu ficava triste, mas 
depois eu via que estava com aquela dificuldade em construir, 
pronto. Mas era construtivo, pois fui aprendendo a construir. (EIME3, 
2014) 

 

A dificuldade se estendia para a forma de conceber a atividade, o tipo de 

relações que deveria tecer e como poderiam envolver os alunos na tarefa. Esse foi 

um aspecto de dificuldade sinalizado por todos os futuros professores: 

 

[...] mas nas dificuldades sentidas para essa preparação, eu acho 
que foram principalmente no início, porque como eu já disse várias 
vezes, eu não estava familiarizada com este tipo de tarefas, portanto 
entrar na forma de pensar e nas finalidades desse tipo de tarefa para 
mim foi um bocadinho complicado (EIME5, 2014). 

 
 

Para além da elaboração, que antecedia os momentos em sala de aula, os 

futuros professores sentiram grande dificuldade em gerir as atividades, sendo a 

gestão desse espaço uma categoria que se evidenciou em todos os discursos. 

 

Dinâmica da sala de aula (como gerir as Tarefas de Investigação) 

                                                           
55 Essa discussão não se encontra em nosso capítulo de enquadramento teórico (2) por não ser 
especificamente um tema que será abordado. Fazemos assim uma descrição superficial apenas para 
que o leitor possa compreender melhor a natureza das dificuldades dos futuros professores do 
MEFQ. Para um estudo mais pormenorizado da temática, indicamos as seguintes leituras: Baptista, 
M., Freire, S., & Freire, A, M. (2013); Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P., Powell, J. 
C., Westbroock, A., & Landes, N. (2006); Leite, L. (2001).  



238 
 

 

Nenhum dos futuros professores argumentou que tinha dificuldade em 

ensinar o conteúdo proposto de forma tradicional, mas sim em organizar o ensino a 

partir dessa nova estratégia (considerada por todos como de  agregação de valores 

à formação). Apesar de já terem experiência em trabalhar os conteúdos propostos, 

não conseguiam mensurar em que aspectos os alunos teriam mais dificuldades: 

 

[...] o prever as dificuldades dos alunos se calhar foi o mais difícil … 
porque eu já tinha dado aqueles conteúdos em outras turmas e a 
nível de conteúdos sabemos mais ou menos as dificuldades que eles 
têm e como aqueles conteúdos foram abordados. Com as tarefas de 
investigação, prever as dificuldades deles as vezes é um bocadinho 
diferente, portanto eu tive que pensar no que eles teriam 
dificuldades, portanto, se calhar, foi o pensar “onde é que eu vou 
precisar de mais tempo para eles fazerem essa questão, a questão 
dessa tarefa”. Se calhar foi isso (EIME2, 2014). 

 

Na gestão da sala de aula com as atividades de investigação, em princípio, 

ficaram receosos pela “abertura” da atividade, tanto em perder o controle quanto em 

que os alunos não considerassem a forma de ensino como promotora de 

aprendizagem: 

 
É assim, eu acho que os alunos gostam. E ao fim de um certo tempo, 
eles compreendem que não estamos ali a brincar, que estamos a 
trabalhar. Porque no início eles pensam que aquilo ali é um 
bocadinho brincadeira… (EIME4, 2014). 

 

Nota-se que, após algumas intervenções, os futuros professores passam a 

se sentir mais seguros com as turmas, e a dificuldade de aceitação da turma é 

amenizada. Contudo, a gestão do tempo, tanto pessoalmente quanto da aplicação 

das tarefas de investigação foi uma dificuldade que vivenciaram durante todo o 

percurso. 

 

Gestão do tempo 

 

Os futuros professores se sentiam, muitas vezes, pressionados pelos 

programas que  tinham que seguir, já que os alunos eram avaliados em exames 

nacionais. Havia um cuidado em não prejudicar o processo de aprendizagem deles, 

o que era balizado tanto pela professora cooperante quanto pela professora da 
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disciplina IPP. Ficavam com receio de não cumprir o programa e ponderavam sobre 

a utilização de tarefas de investigação no currículo, de forma constante, pois a 

principal dificuldade encontrada era com relação ao tempo que esta demandava 

para se concretizar.  

 

Agora eu não sei, ao nível do secundário, eles têm uma pressão 
muito grande com os programas, e são tarefas que consomem muito 
tempo. Portanto eu não sei se… claro que pode ser feito, deve ser 
feito, mas não sei com que base de… (EIME4, 2014) 

 

A dificuldade de gestão do tempo era, em parte, pelos alunos, que não 

conseguiam se organizar no tempo estabelecido para cada proposta:  

 
Foi a gestão do tempo, porque nossas tarefas, acho que não foi só 
eu, afinal foi toda a gente… quando a gente começa: e temos dois 
minutos para isso, e cinco minutos para aquilo… eu geralmente dava 
muito mais tempo em minhas aulas, e para cortar…no fundo, tentar 
por aquilo tudo numa aula, aquilo era muito difícil (EIME4, 2014.) 

 
 

Os futuros professores problematizavam que, apesar de terem aprendido a 

dinâmica das aulas a partir de tarefas de investigação, não poderiam aplicá-las no 

dia a dia, pela demanda de tempo 

 

[...] só acho pena não termos tempo para que o aluno aprenda só 
dessa maneira, porque o tempo que os alunos… não são os alunos, 
são as tarefas, dadas as características da tarefa, demoram, não é 
possível fazer uma abordagem do programa recorrendo muitas 
vezes, com muita frequência, a esse tipo de tarefa. (EIME1, 2014). 

 

 
Com efeito, essas foram as dificuldades evidenciadas pelos futuros 

professores no contexto formativo do MEFQ, que podem ser visualizadas no quadro 

abaixo: 
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Quadro 14. Dificuldades vivenciadas em contextos formativos (MEFQ) 

Questão Categorias  

QUE 
DIFICULDADES 

SÃO 
VIVENCIADAS EM 

CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

CENTRADOS NA 
ESCOLA PELOS 

FUTUROS 
PROFESSORES? 

 Elaboração de tarefas de investigação  

 Dinâmica da sala de aula (como gerir as Tarefas de 
Investigação) 

Gestão do tempo 
 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Apesar da dificuldade manifesta de todos os sujeitos, os futuros 

professores contaram com o apoio dos colegas e da professora de IPP para a 

realização das tarefas, bem como a gestão do tempo. Todavia, essa intervenção 

realizada pela professora cooperante e pela professora responsável pela IPP será 

alvo de discussão na seção que tratará dos elementos do contexto formativo.  

Na sequência, vamos apresentar a síntese dos dois contextos 

investigados: 

 

4.2.3 Síntese dos contextos 

 

Quadro 15. Síntese das dificuldades vivenciadas nos contextos formativos PIBID e 
MEFQ 

Questão Categorias PIBID Categorias MEFQ 

 
Q2 

 
QUE 

DIFICULDADES 
SÃO VIVENCIADAS 
EM CONTEXTOS 

FORMATIVOS 
CENTRADOS NA 
ESCOLA PELOS 

 
Desenvolvimento e aceitação 
das estratégias de ensino  
 

 
 Elaboração das tarefas de 
investigação 

SC- Domínio de conteúdo 
(conceitual e pedagógico) 
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FUTUROS 
PROFESSORES? 

 

Relação com os alunos  
Dinâmica da sala de aula 
(como gerir as Tarefas de 
Investigação) 

 Condições materiais de 
trabalho 
 

  
 

SC- Falta de aula nas escolas  

Gestão (do grupo, do tempo, 
da carreira futura) 

Gestão do tempo 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 

Podemos observar que as dificuldades vivenciadas pelos futuros 

professores são de naturezas distintas, devido, inclusive, aos contextos sociais. Os 

futuros professores do MEFQ tiveram dificuldade com a elaboração e 

implementação de tarefas (considerada, ainda, uma aprendizagem). Os pibidianos 

tiveram dificuldades metodológicas também, mas relacionadas a entendê-las, a 

utilizá-las, bem como mostrá-las aos alunos como viáveis para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Soma-se à dificuldade metodológica a dificuldade tanto de alguns 

conceitos ainda não estudados, bem como a forma de explicar melhor os conteúdos. 

De fato, os futuros professores deveriam ter uma discussão conceitual consistente 

antes de abordarem temáticas em sala de aula. Essa dificuldade pôde ser 

minimizada em outras situações a partir de uma organização interna, em que os 

novos pibidianos só poderiam realizar intervenções juntamente com outros colegas 

mais antigos, que já haviam vivenciado as práticas na sala de aula. Contudo, nota-

se a fragilidade das discussões dos conceitos que serão trabalhados em Química e 

Física. No MEFQ os futuros professores focam em uma unidade didática e, a partir 

desse objeto do conhecimento, são organizadas as intervenções. Já os pibidianos 

buscam os interesses dos alunos, o que tem suas virtudes, como de fazer um 

trabalho mais contextualizado e em consonância com as necessidades dos alunos. 

No entanto, tal estratégia dificulta os futuros professores de se aprofundarem na 

temática para explicá-la. Percebe-se o esforço em aprofundar, por conta própria, os 

conceitos, mas as discussões em geral são direcionadas ao “como” ensinar aos 

alunos, menos em “o que”, qual o conteúdo desse ensino. 
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A dinâmica da sala de aula também foi uma dificuldade nos dois contextos 

formativos investigados. Os futuros professores do MEFQ tiveram dificuldade em 

gerir a tarefa de investigação. Por ser uma novidade para todos, precisaram 

inicialmente compreender se, de fato, aquele tipo de atividade, promovia a 

aprendizagem assim como materializar essas compreensões nas intervenções 

realizadas com os alunos. Os pibidianos tiveram dificuldades não com o tipo de 

atividade a ser desenvolvida, pois têm mais autonomia para escolher a forma de 

trabalhar, mas no relacionamento com os alunos. Em muitas situações, sentiam-se 

acuados pelos alunos, que os questionavam das mais variadas formas, bem como 

não demonstravam interesse no que lhes era proposto. Somam-se a esses aspectos 

as condições materiais de trabalho, prejudicadas tanto pela dinâmica escolar, que, 

muitas vezes, não contribuiu para o pleno desenvolvimento do trabalho, quanto 

pelas demandas estruturais (financeiras) do PIBID, que inviabilizaram compras 

importantes para o bom desempenho das atividades. No MEFQ essa dificuldade não 

foi vivenciada, porque as escolas cooperantes assumem um compromisso (por 

escrito) para viabilizar o que é necessário à efetivação das práticas da melhor forma. 

Como também não recebem financiamento para a elaboração das práticas (tal como 

no estágio supervisionado, no Brasil), organizam as aulas a partir do orçamento 

pessoal. 

A falta de aulas nas escolas foi uma dificuldade não sinalizada pelos futuros 

professores do MEFQ. Houve apenas preocupação com os feriados entre as aulas, 

como as férias da páscoa, momento no qual as aulas são suspensas durante quinze 

dias. Os futuros professores que aplicaram atividades nessa época sinalizaram que 

essa ruptura prejudicou o andamento das atividades. Contudo, por ser um evento já 

previsto no calendário escolar, não prejudica tanto o desenvolvimento das 

atividades. O caso dos futuros professores do PIBID é preocupante, pois todos saem 

prejudicados com as suspensões das aulas por motivos diversos. Por ser uma 

situação mais sinalizada em uma escola em específico, como já nos referimos, o 

PIBID de Química buscou outro lócus de trabalho. O PIBID de Física, até o momento 

que estávamos em campo, não sinalizou que iria mudar de local.  

Na categoria “gestão do tempo” os futuros professores do MEFQ 

enfatizaram com mais veemência a natureza da atividade. Assim, como no 

planejamento, os tempos de cada ação já estavam delimitados, sentiam-se muito 

pressionados quando os alunos ultrapassavam o período previamente estabelecido. 
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Os pibidianos não enfatizaram sobre o tempo das atividades, mas sobre a gestão do 

grupo, e sobre como organizar as ideias e articular um planejamento. As atividades 

no PIBID são necessariamente desenvolvidas em grupos, diferente do MEFQ em 

que, apesar de ter uma estrutura colaborativa, cada futuro professor, na hora da 

intervenção, desenvolve seu trabalho individualmente, sob o crivo dos demais 

colegas. Já os pibidianos desenvolvem ações que são realizadas por, no mínimo, 

três sujeitos, e na qual deve haver o consenso (ainda que após o dissenso). Nesse 

momento, alguns sentem que suas ideias não foram valorizadas da forma como 

gostariam e percebem a dificuldade de se gerir e de fazer parte de um grupo.  

Mas esses enfrentamentos de ambos os contextos serão continuamente 

desafios a serem pensados e repensados. As características inerentes aos 

contextos formativos investigados são o alvo de nossa atenção na seção posterior. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS INERENTES AOS CONTEXTOS FORMATIVOS 

INVESTIGADOS QUE FAVORECEM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

FUTUROS PROFESSORES  

 

Ao nos referirmos às características inerentes ao contexto, remetemo-nos ao 

conjunto de recursos que este dispõe para o trabalho dos futuros professores e que 

fazem parte de sua composição. Nesse sentido, as características estão 

relacionadas às potencialidades desse contexto, e podem contribuir para que os 

futuros professores se desenvolvam profissionalmente.  

 

4.3.1 PIBID 

 

Como já sinalizado no Capítulo 3, o PIBID está inserido em uma matriz de 

referência que valoriza a formação dos professores no contexto da sala de aula. 

Nesse sentido, todos os subprojetos são organizados tendo como pano de fundo 

esse direcionamento. E os PIBIDs de Química e Física da UFRN seguem uma 

organização que valoriza a escola como lócus privilegiado de formação inicial. 

Assim, passamos a apresentar essas características que regem o contexto e que 

contribuem para o DPP.  
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Possibilidade de desenvolvimento de trabalho prático e teórico 

 

Os futuros professores do PIBID de Química e Física não desenvolvem um 

trabalho sistemático de investigação da própria prática. Contudo, uma das 

potencialidades do contexto formativo é exatamente a possibilidade de desenvolver 

um trabalho prático atrelado (e indissociado) ao teórico, ao discutirem as demandas 

oriundas do contexto escolar no contexto da universidade. Relacionar as teorias que 

estudam, tanto na graduação de forma geral quanto as estudadas especificamente 

no PIBID, constitui-se um elemento que contribui de forma significativa para o DPP:  

 
[...] E também tem a oportunidade de conviver com as professoras já 
formadas, no caso SQES1 que já é atuante em uma escola pública, 
então ela já traz muito dessa realidade da escola pública para a 
gente. E também tem a professora CQ, que já é professora de 
universidade. Então, a gente tem a possibilidade dessas três coisas, 
quando se juntam o aprendizado, o resultado final, acho que é muito 
grandioso para a gente, é uma oportunidade única para a gente estar 
num curso de licenciatura e ter a possibilidade disso, de você juntar 
essas três coisas em um encontro, por exemplo, como a gente fez 
hoje (GFPQES1-7, 2014). 

 
 

Quando GFPQES1-7 se refere à junção de “três coisas”, refere-se ao 

conhecimento acadêmico da professora CQ, ao conhecimento da experiência da 

professora supervisora e ao conhecimento da prática que estão construindo ao irem 

à escola. Esse encontro a que se refere é o semanal, na universidade, já citado no 

capítulo anterior. Os pibidianos consideram essa experiência semanal muito 

proveitosa e desencadeadora da possibilidade de se discutir aspectos teóricos 

vislumbrando a prática, aproximando os futuros professores da realidade docente: 

 
Uma das grandes importâncias em participar desta bolsa é 
justamente esta: aproximação com a realidade docente. E uma coisa 
bem curiosa, é que a bolsa torna-se às vezes decisiva para a 
permanência de alguns bolsistas no curso de física licenciatura, 
porque muitos, ao terem contato com a experiência de ser professor, 
acabam desistindo do curso, porque percebem a tempo que não é a 
docência a profissão que desejam exercer, justamente porque 
tiveram a oportunidade de vivenciá-la. Por outro lado, por causa da 
bolsa, por ela permitir um contato com a sala de aula, muitos 
percebem que a licenciatura é realmente a profissão que querem 
exercer (REPF5, 2013). 
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Nessa direção, com esse contato em sala de aula e essa experiência 

oportunizada, é necessário que haja uma mediação efetiva. E o desenvolvimento de 

um trabalho colaborativo é fundamental nesse aspecto. 

 

Desenvolvimento de trabalho colaborativo 
 

Os pibidianos consideram o trabalho colaborativo desenvolvido nos grupos 

uma forma de vivenciar a docência e sinalizam o desejo de ter essa atitude quando 

assumirem a função docente de forma efetiva:  

 

Eu acho que essa questão do relacionamento em grupo, 
planejamento em grupo, desenvolve muito também o trabalho que a 
gente vai ter em grupo na escola, não que a gente vá dar aula com 
outros professores, mas essa questão de se relacionar com os outros 
professores das outras disciplinas, e com a gestão da escola, a gente 
vai precisar ter esse relacionamento. Digamos, desenvolver esse 
relacionamento em grupo aqui, já nos ajuda muito também a dar 
opinião, ser crítico ou argumentar em alguma coisa também, aceitar 
a opinião do outro. Isso é muito importante para a nossa vida 
profissional (GFPQES2-5, 2015). 

 
 

O trabalho colaborativo também os ajuda a repensar as práticas e a 

viabilizar novas formas de intervenção nas escolas. Como todos se veem na mesma 

situação, sentem-se à vontade para receberem críticas construtivas sobre suas 

propostas didáticas ou problemas relacionados aos alunos.  

 
[...] além de apresentar a você o problema, também a possibilita 
dialogar com os outros Pibidianos de como você vai se portar diante 
de tal situação, de como você vai resolver, como PQ7 disse, alguns 
problemas e isso ajuda. Conversar com os outros Pibidianos, eles já 
têm uma experiência que a gente pode trocar, sempre tem um artigo, 
a gente discute, e isso é muito importante (GFPQES2-8, 2015). 

 
 

Nem sempre todas as propostas desenvolvidas podem ser apresentadas no 

grupo  de forma detalhada, devido à quantidade de participantes. Mas, ao 

perceberem que houve alguma falha, seja de ordem conceitual ou metodológica, os 

próprios pibidianos que estão realizando a proposta coletivamente (geralmente são 

três em cada intervenção) já apresentam novas alternativas para que a situação seja 

resolvida. 
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E às vezes a gente nem precisa ir lá e perguntar, eles mesmos vêm 
e aconselham a gente. O que é uma ótima, por que a gente fica “Ai 
meu Deus fiz alguma coisa, será que eu fiz aquilo e tá certo?” (...) às 
vezes a gente faz alguma coisinha “Não, aquilo que você fez 
realmente, não. Tenta mudar e tal”. Assim vai de cada um querer 
absorver ou não, é da personalidade de cada um. Se eu recebo uma 
crítica, para mim é altamente construtivo, porque, se eu sei que eu 
estou fazendo uma coisa errada e alguém que tem experiência com 
aquilo me diz que aquilo está errado, poxa vai me ajudar muito 
aquilo.(GFPQES11-3, 2015) 

 
 

Além da colaboração em sala, os pibidianos organizam reuniões virtuais 

através de redes sociais e, assim, planejam, organizam os materiais das aulas, 

discutem tópicos e trocam textos e anexos. Salientamos que esses “encontros 

virtuais” não substituem os encontros “reais”, apenas oportunizam aos pibidianos 

diálogos mais rápidos e frequentes para a organização de ideias já estabelecidas 

nos encontros presenciais: 

 
 

A gente também tem grupos de whatsapp e grupo no facebook. No 
whatsapp tem um grupo que tem todos do PIBID, tanto da ES1 
quanto da ES2, e também tem só o Francisco Ivo. E também tem 
aqueles grupos só do módulo. E a gente também tem do facebook, 
que às vezes não dá para se encontrar como foi no feriado ontem e o 
povo não estava aqui e a gente tinha que dar aula na terça e aí a 
gente mandava essa ideia “Olha, vamos aplicar isso na aula”, 
“Vamos colocar essa atividade, fazer desse jeito”. Então, tipo assim, 
a gente não se reuniu em presença, mas a gente estava, 
independente de onde estivesse, estudando e se comunicando para 
ir dar a aula (GFPQES2-6, 2015). 

 
 

Como o PIBID de Química realiza dois encontros semanais, um com cada 

escola, os futuros professores, para não perderem o contato e não criar uma 

diferenciação entre as práticas desenvolvidas em cada escola, promovem encontros 

para que todos estejam presentes: “E também além desses momentos de 

planejamento, a gente marca momentos de confraternização, né? Para também unir 

os dois grupos” (GFPQES25). 

Os futuros professores do PIBID de Física encontram-se todos juntos às 

terças-feiras. Um dos momentos do encontro é para a divisão em grupos por escola 

(quatro grupos de 10 pibidianos e um supervisor). Também fazem grupos em redes 

sociais, mas só se encontram presencialmente no dia já estabelecido, ou 
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eventualmente, quando há alguma atividade a ser desenvolvida que requer um 

planejamento mais detalhado.  

Todavia, os pibidianos também enfatizam a imprescindibilidade dos 

coordenadores de área e dos professores supervisores para que desenvolvam um 

trabalho com qualidade.  

 

Apoio da Coordenação de Área 

 

O coordenador de área é quem deve fazer a mediação entre o que é 

teorizado na universidade e o que é vivenciado em sala de aula. Ele pode não ser 

docente dos futuros professores na graduação (apesar de a maioria ter frequentado 

componentes curriculares que estão sob responsabilidade deles). Conceitualmente, 

deve ir inserindo os futuros professores na discussão sobre o ensino de ciências e 

sobre como implementá-lo nas escolas públicas contempladas.  

 

[...] Quando a gente começou a parte de ondas, a gente chegava 
para o CF1 e “Professor, o que é que a gente pode abordar aqui?” E 
ele nos mostrava um bocado de coisa, até matemática “Ó isso aqui 
vem daqui e pá, pá, pá, pá, pá pá”. Agora a parte agora, novamente 
de hidrostática, a gente teve que sentar aqui de novo e “Professor 
hidrostática, o que é que a gente pode ver para levar?”, como ele já 
tem um conteúdo muito bem ministrado, então ele vai saber dizer de 
cabeça “Ó pesquise isso aqui, isso aqui e isso aqui, por quê é o 
fundamento!”(GFPFES1-8, 2015). 

 

Também contribuem para a melhoria dos planejamentos:  

 
A professora CQ ela dá assim, muitas dicas nos nossos 
planejamentos aqui. Por que a gente compartilha muito, né? Quando 
a gente planeja, então ela nos ajuda muito nessa questão do 
planejamento, e com a gente em sala de aula (GFPQES2-5, 2015). 

 

 

Pela quantidade de alunos que fazem parte do PIBID (20 por coordenador), 

há a dificuldade de contribuir e atender às necessidades de cada um dos futuros 

professores. Assim, as colaborações são geralmente realizadas em grupos. Os 

planejamentos de Química ficam em um diretório central, pois são enviados para um 

pibidiano que é responsável pelo arquivo. Já os de Física são enviados diretamente 

para o coordenador de área e, no tempo em que realizei a observação no ano de 
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2015, não foram apresentados planejamentos, e sim propostas de intervenção, sem 

detalhamento de objetivos, metodologia, forma de avaliação etc.  

Com efeito, quem tem mais contato com os pibidianos são os supervisores, 

que os encontram uma vez por semana na universidade e, no mínimo, uma vez por 

semana na escola. O apoio do supervisor também é limitado, pois cada um deve 

acompanhar 10 futuros professores. Mas ainda assim é imprescindível. 

 

Apoio da Supervisão 

 
Os futuros professores consideram o apoio do(a) professor(a) supervisor(a) 

imprescindível para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, inclusive 

acompanhando in loco as ações desenvolvidas:  

 
[...]E é uma professora incrível [...]  De fato ela participa, pode ter 
escala e que os professores saiam, mas ela continua, ela fica lá em 
todas as nossas oficinas. (GFPQES2-6, 2015). 

 

Percebe-se que há supervisores muito envolvidos no aprendizado dos futuros 

professores. Como a formação dos professores de Química e Física passou por 

muitas transformações curriculares, os professores supervisores que concluíram o 

curso há mais tempo revelam que a forma como o ensino de Ciências vem sendo 

abordado não foi visto por eles enquanto estudantes de graduação. Assim, sentem-

se limitados para intervir nas estratégias empregadas pelos futuros professores. 

Mesmo assim, os pibidianos percebem quando os supervisores querem contribuir 

com o trabalho desenvolvido: 

 
[...] SQES2 desenvolve um trabalho muito bom, e a gente até 
entende as dificuldades que ela tem devido à formação que ela teve, 
que foi totalmente diferente da nossa. E o fato dela estar sempre 
tentando contribuir de alguma forma, e também aprendendo o que a 
gente tem para dar, isso nos ajuda muito nessa relação de professor 
com os bolsistas, com os alunos que ela tem também, a relação dela 
com os alunos. Ela é um exemplo muito bom para nós como alunos 
(GFPQES2-5, 2015). 

 
 

 Nota-se a valorização dos atributos pessoais dos professores, como já visto 

em gráfico anteriormente. Mais do que as questões conceituais, os pibidianos 

destacam o gosto de alguns pela profissão e a busca pelo aprendizado. Esse 

exemplo é o que tem feito a diferença na formação dos pibidianos: 
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Ela é um exemplo de profissional, que eu vejo que busca isso, por 
que ela sempre corre atrás de novas estratégias, mesmo ela sempre 
dizendo “Ah, eu não tive formação, eu não tive a formação que vocês 
tiveram, eu não conheço as estratégias que vocês estão usando”, 
mas ela sempre corre atrás ela está sempre procurando levar algo 
novo para a escola, quando a escola não disponibiliza, ela compra 
com recursos próprios, e sempre leva para os alunos (GFPQES2-1, 
2015). 

 

Também consideram que o bom supervisor orienta os trabalhos sem tirar a 

autonomia: 

[...] Maleável no sentido de você conseguir cumprir um objetivo sem 
tanta preocupação, digamos assim. Sem tanta burocracia, né? Sem 
uma espécie disso. Porque SFES3 ele guia a gente, digamos assim, 
ele auxilia a gente bastante, supervisiona né? Mas ele não, não tira a 
nossa vontade, assim (GFPFES3-1, 2015). 

   
 

 E ainda: 
 
 

Que ele dá autonomia para todos nós, então (...) eu acho que essa 
autonomia que fez com que, por exemplo, tivesse um clube de 
ciências e o nosso objetivo é a quebra de paradigmas na educação, 
para que eles tenham a capacidade de reflexão, né? (GFPFES3-2, 
2015). 

 
 

Os futuros professores também consideram que os bons supervisores 

devem estimular os trabalhos desenvolvidos nas escolas, ajudando-os com ideias 

para a execução das propostas: 

 
 

[...] quando você chega com alguma coisa e é desestimulado você 
fica meio para baixo, então eles só lhe mostram os pontos negativos, 
e quando ele mostra os dois pontos, quando ele mostra tudo o que 
você já construiu, o que você parou para pensar aquilo... Quando 
você para pra pensar aquilo e alguém chega assim “isso que você 
está construindo está muito bom, mas você precisa alterar alguma 
coisa por que (...)”, aí você “é realmente eu preciso melhorar devido 
a isso”. Só que quando a pessoa chega e diz simplesmente que 
aquilo ali não presta, ou só diz os pontos ruins, você acha que não 
fez nada e que seu trabalho não presta. Você se desestimula, 
mesmo sabendo que aquilo que você está fazendo é um estimulante. 
Já SFES3 ele não faz dessa forma, ele acaba estimulando a gente 
(GFPFES3-1, 2015). 
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Assim, as ações dos coordenadores de área e supervisores devem ser 

pautadas em uma perspectiva colaborativa, bem como o apoio interpares. Nesse 

sentido, a contribuição dos pibidianos mais antigos aos mais jovens constitui-se um 

aspecto evidenciado como potencializador do DPP. 

 

O apoio dos pibidianos mais antigos aos mais jovens 

 

Os pibidianos mais antigos, sob orientação dos coordenadores de área, 

apoiam os pibidianos recém-chegados, o que demonstra preocupação com a 

aprendizagem dos alunos das escolas conveniadas e cuidado com o futuro 

professor, para atenuar o inevitável “choque de realidade”: 

 
 

Assim, uma das coisas que a gente sempre tem cuidado no grupo é 
de assim, bolsistas que acabaram de entrar, que não sabem como 
funciona, ainda não entendeu a filosofia que é o PIBID de química, e 
de que, principalmente está no início da graduação, então tem essa 
questão de não ter trabalhado, não ter estudado ainda determinadas 
coisas, a gente nunca deixa ele só. Então assim, é uma coisa que, 
desde que eu entrei, já vem passando. Sempre, um bolsista que 
acabou de entrar que está no início da graduação, ele jamais vai ficar 
sem o apoio de um bolsista que já esteja do meio para o fim da 
graduação (GFPQES1-11, 2015). 
 

Os pibidianos recém-chegados demonstram que se sentem mais seguros 

com essa dinâmica, pois têm a oportunidade de aprender pelo exemplo de quem já 

desenvolve atividades por um tempo maior: 

 
 
No dia do Enem, a gente ficou junto de PF3, que é a mais antiga e 
digamos que é, assim passa um tipo de segurança para a gente, de 
atuar ela tem muito mais experiência que a gente (GFPFES1-2, 
2015). 

 

A colaboração entre os que estão há mais tempo e os novatos não se 

restringe às intervenções nas escolas. Por estarem em períodos diferentes do curso, 

os pibidianos também estudam juntos para as matérias da graduação. 

 
[...] eu estou pagando uma disciplina esse semestre com um bolsista 
que já pagou a disciplina e está estudando com a gente só para 
ajudar, só para tirar dúvida, então isso é uma colaboração efetiva, 
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inclusive no sábado, não é? Então assim, você percebe que há sim 
um apoio que é uma ajuda... (GFPQES1-12, 2015). 

 

E acrescenta:  

 

Não é forçado, entendeu? É espontâneo (GFPQES1-12, 2015). 

 
 

Em especial no PIBID de Química, os futuros professores percebem que há 

colaboração em diversas instâncias “A colaboração não é só em relação aos nossos 

estudos, em relação à graduação, esse trabalho também existe nas nossas 

atividades de planejamento” (GFPQES1-11, 2015). 

Assim, também organizam grupos de estudos, os quais fortalecem o 

desenvolvimento de práticas colaborativas. 

 

Estabelecimento de grupos de estudo 

 

Os futuros professores de Química se encontram com muita frequência no 

laboratório no qual desenvolvem as atividades do PIBID.  

 
[...] o pessoal estuda mesmo, ela vem, marca e se vem no sábado, 
fica antes da aula, fica depois. Então, além desses planejamentos 
que a gente faz, a gente tem que fazer, também tem essa parte dos 
estudos em grupo, que a gente faz também por opção, porque a 
gente quer (GFPQES1-6, 2015). 

 
Os pibidianos atribuem a esse estudo a melhoria das notas: 

 

 
E quando eu entrei no PIBID, é que eu comecei a conhecer os 
bolsistas e pagar algumas disciplinas com eles, eu senti, é ... eu falei 
do meu rendimento né? Que ele melhorou, exatamente por isso, por 
que eu comecei a estudar com eles, às vezes tirava dúvidas 
(GFPQES1-12, 2015). 

 
A melhoria de notas também ficou evidenciada nas respostas ao 

questionário: 
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Gráfico 35. Desempenho acadêmico após o ingresso no PIBID Física - Notas 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 
 
Gráfico 36. Desempenho acadêmico após o ingresso no PIBID Química - Notas 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 

Fica claro que os futuros professores do PIBID de Química notaram que 

tiveram um melhor desempenho após o ingresso no Programa, o que se deve, de 

acordo com os relatos, ao estudo em grupo e ao estímulo que o estudo colaborativo 

gera tanto nos que estão com dificuldade, pois têm uma nova possibilidade de 

aprender, quanto para os que ensinam o conteúdo aos demais, pois assim podem 

aprender mais. Como bem disse Paulo Freire (2015, p. 79): “No fundo, a leitura em 
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enriquecem a produção da inteligência do texto”.  Essa prática vem sendo 

aprimorada no PIBID de Química, conforme os relatos: 

 

E aqui tem vários grupos de estudo, o povo se reúne para dar uma 
estudada, quem está pagando a mesma disciplina, com o mesmo 
professor. E aí um ajuda o outro (GFPQES2-3, 2015). 
 
Às vezes não é nem que se reúne para estudar, mas tem alguém 
estudando, aí alguém já pagou a disciplina e já ajuda. (GFPQES2-4, 
2015). 
 
Principalmente para as disciplinas que são mais difíceis (...) como 
termodinâmica e cinética (...) são as que quem já cursou pode dar o 
seu auxilio, a sua contribuição para o outro que ainda está cursando 
(GFPQES2-2, 2015). 

 
[...]  Aí vem todo mundo e estuda aqui. Durante a semana quando 
não tem ninguém fazendo alguma atividade, e nos finais de semana 
o pessoal também vem (GFPQES2-1, 2015). 

 

Quando os pibidianos se referem que “a gente estuda aqui”, referem-se ao 

laboratório Linus Pauling, local de encontro dos pibidianos de Química. O laboratório 

não é do PIBID, foi montado com verba de um projeto empreendido pela professora 

que foi a primeira coordenadora de área do PIBID de Química. Assim, todas as 

reuniões e encontros dos pibidianos acontecem nesse espaço, desde 2009. Mesmo 

com a saída da referida professora da coordenação de área do PIBID (mas ainda 

presente no laboratório), os pibidianos permaneceram com esse espaço 

institucional. Esse aspecto é um diferencial que sinalizaremos.  

 

Espaço institucional para estudos (com autorregulação) 

 

Em geral, os subprojetos do PIBID da UFRN têm espaços próprios na 

universidade, que não são salas de aula. O PIBID de Física dispõe de uma sala de 

estudo, não muito frequentada pelos pibidianos, até porque só os mais antigos têm a 

chave. Como a rotatividade do PIBID de Física é maior que a do de Química, poucos 

são os pibidianos que estão de posse dessa chave. A sala de estudos do 

Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física e Astronomia (LAPEFA), o laboratório 

que os pibidianos se reúnem nas terças-feiras e que está disponível para os 

graduandos, é pouco frequentada pelos futuros professores. Uma evidência de 

nossa afirmação é que, no dia em que gravamos o grupo focal nessa sala de 
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estudos, todos os participantes afirmaram que só se reuniam nela no dia em que 

ocorria o encontro institucional. Nesse sentido, essa prática de estudos em grupo em 

um espaço institucionalizado só se refere ao PIBID de Química, mas é apresentado 

neste trabalho devido à relevância desse aspecto para o desenvolvimento 

profissional dos futuros professores.  

Para os pibidianos, o espaço do laboratório é muito marcante:  

 
Me orgulho muito de fazer parte desse grupo, vai ser difícil no dia 
que terminar a minha graduação e ter que deixar o laboratório Linus 
Pauling, passo a maior parte do meu dia nele. (REPQ2, 2013)  

 

É um local de encontro sistemático acessível a todos os pibidianos de 

Química, pois “[...] todo mundo tem uma chave aqui” (GFPQES23). Como são mais 

de 20 pibidianos, é necessário que haja uma autorregulação no espaço, o que é 

bem perceptível e afirmado pelos futuros professores: “Cada um tem sua parcela de 

contribuição e organização” (GFPQES25). Como há muito material, é necessário 

gerir cada espaço. Então há uma articulação: “Cada um fica responsável por uma 

parte, porque tem grupos também do laboratório. Tem grupos de papelaria, livraria, 

reagente, biblioteca”... (GFPQES22). Eles explicam como funciona a autorregulação 

do ambiente: 

 

[...] a mesma regra da biblioteca setorial e central, aplica-se aqui 
também. Bolsista ele tem direito a três livros, cada um você pode 
passar um mês. E quinze dias e mais renovado por quinze dias, e a 
gente já fecha um mês direto. Mesma forma é o reagente, se a gente 
precisar de um reagente para fazer alguma prática na escola, você 
também tem que deixar anotado que você está com esse reagente, 
você também tem um prazo para entregar. (GFPQES2-2, 2015). 

 

A organização e a liberdade de ter um espaço de estudo acessível quando 

necessário, no qual se tem a possibilidade de encontrar outros colegas, tanto para 

planejar as ações desenvolvidas na escola quanto para melhorar o rendimento na 

graduação, torna-os mais próximos: 

 
[...] aqui dentro do laboratório é ótimo por que a gente vem pra cá 
todos os dias, a gente praticamente mora aqui. E a gente vê o povo 
se matando de estudar, aquele negócio que chega dá aquele gás 
também  na gente... (GFPQES1-13, 2015). 
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E às vezes a gente vem pra cá, né? A gente não vem para cá só 
quando é obrigado, a gente vem mais vezes. Na semana a gente 
praticamente mora aqui (GFPQES1-7, 2015). 
 
 
Se você quiser estudar tem alguém que, geralmente tem alguém que 
já pagou a disciplina que você está cursando, ou que está pagando 
para te ajudar, se você não quiser estudar tem alguém para 
conversar ...(GFPQES2-4, 2015). 
 
[...] E os recursos disponíveis aqui também nos ajudam muito 
também. O fato da gente já ter o computador, os livros também, não 
estar só, um ambiente de estudo (GFPQES2-5, 2015). 
 
 

Fica evidente como os pibidianos se sentem à vontade e podem trabalhar de 

forma mais colaborativa tendo um espaço no qual podem se encontrar de forma 

sistemática. E essa proximidade e possibilidade foi valorizada por todos os 

pibidianos ao serem questionados no grupo focal.  

A partir das vivências sistematizadas de práticas colaborativas, outra 

característica inerente ao contexto emergiu: a reflexão centrada na prática 

 

Reflexão centrada na prática 

 

Semanalmente, os pibidianos compartilham com os colegas as ações que 

desenvolveram nas escolas. Além desses momentos, também buscam refletir sobre 

o desempenho nas atividades:  

 

E aos poucos e fui pegando assim experiência com os alunos, os 
bolsistas antigos e fui me aperfeiçoando, né? Aprendendo, enfim, e 
eu sempre procuro esse retorno, né? Por que eu não estou me 
vendo, eu acredito que eu melhorei, mas só quem pode me dar essa 
resposta é que está vendo e quem me acompanhou desde o início. 
Então eu procuro perguntar a supervisora como é que está meu 
desempenho nos encontros, aos bolsistas antigos que geralmente 
tem mais experiência, são mais espontâneos, não tem mais essa 
dificuldade que ainda eu tenho. Então, eu... Por que não faz sentido 
se eu não fizer essa reflexão, entendeu? Vai ser uma coisa 
mecânica, por que, eu venho para o planejamento, eu aplico lá, 
então é preciso fazer uma reflexão crítica sobre a nossa atuação, 
como futuro docente (GFPQES1-12, 2015). 

 
 

Nota-se que a reflexão centrada na prática está intimamente relacionada 

com o desenvolvimento de práticas colaborativas. Mas também refletem em como 
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melhorar as suas práticas, ao observar as reações dos alunos às atividades que são 

propostas: 

 
Quando eu estou envolvido em alguma atividade do PIBID, em uma 
aula de uma oficina por exemplo, e eu percebo que os alunos não 
estão prestando atenção, ficam conversando demais, saem muito da 
sala de aula, começo a me perguntar o que foi que eu fiz de errado 
no meu planejamento. Porque isso aconteceu? Será que eu não 
soube explicar o conteúdo? Passei tempo demais falando, 
estendendo o conteúdo? Devo fazer o que para melhorar? São 
perguntas como essas que devem fomentar a formação de um 
professor que reflete sobre sua prática. Não adianta ter um ego e 
pensar que o professor sabe de tudo, pois ele não sabe de tudo. 
Essa reflexão deve ser ancorada em uma vontade sincera de querer 
mudar, de saber dos seus potenciais, mas ser ciente dos limites. 
(REPF2, 2013). 

  
 

A reflexão centrada na prática também ocorre após as intervenções, ainda 

que de forma não sistematizada. No relato abaixo a pibidiana se refere ao diálogo 

entre a professora supervisora e os três pibidianos que tinham acabado de realizar 

uma atividade: 

 
Terminou, os alunos vão embora mas ela fica e os bolsistas (...) 
ficam ali, e ficam debatendo como foi a aula e o que a gente vai 
fazer, entende? [...] e a gente conversa muito, às vezes termina e a 
gente passa meia hora quarenta minutos, hoje foi um exemplo. A 
gente ficou na sala um tempo, foi, passou pelo pátio, foi deixar o 
retroprojetor conversando, foi para o estacionamento e ficou lá, um 
tempão conversando ainda (GFPQES2-2, 2015). 

 
 

Também realizam reflexões a partir dos saberes da experiência:  

 

o que eu vi assim que o PIBID trouxe de positivo, foi uma forma 
assim, tipo de experiência que você vai adquirindo, que a cada aula 
você sai e tira uma conclusão dali. “Ah, isso daqui não funciona!”, 
“Isso daqui tem que ser melhorado em tal ponto” você olha para os 
alunos, e você enxergava quando você era o aluno. E começa a ... 
Você começa a refletir, “No meu tempo quando eu era aluno eu 
enxergava isso de tal forma” e você fica preocupada com o que você 
está passando para o aluno, se ele vai ter a visão que você tinha 
quando era aluno (GFPQES2-13, 2015). 

 
 

A gente se pergunta muito, por que, como a gente também é aluno, 
quando chega fora da sala de aula, a gente começa a discutir sobre 
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o professor, sobre a aula do professor, e a gente imagina que seja a 
mesma coisa quando acaba a nossa aula (GFPFES1-6, 2015). 

 
Refletem, ainda, a partir dos referenciais que utilizam em suas intervenções: 

 
Porque, dentro do PIBID, geralmente assim, na maior parte das 
vezes a gente tem que tentar fazer essa ligação, esse diálogo entre 
as disciplinas da grade curricular e das atividades. Então, a gente, 
sempre que a gente vai trabalhar ou planejar, a gente está tentando 
trabalhar dentro de um referencial teórico, então eu vejo que isso é 
extremamente importante, a gente estar pensando e estar refletindo. 
(GFPQES1-8, 2015). 

 
 

Todas as reflexões realizadas, pautadas na prática e em suas experiências 

na escola, trazem à tona a última categoria de análise: o foco na melhoria da escola 

pública. 

 

Foco na melhoria da escola pública 

 

Os pibidianos fazem as seguintes considerações sobre a contribuição do 

PIBID para as escolas públicas conveniadas: 
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Gráfico 37. Contribuição para o aprendizado dos alunos da escola conveniada - Física 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Gráfico 38. Contribuição para o aprendizado dos alunos da escola conveniada - 
Química 

 
Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

 
 

De fato, os pibidianos têm dificuldades de mensurar quais são as 

aprendizagens promovidas aos alunos das escolas conveniadas. Talvez por não 

desenvolverem um trabalho sistemático de investigação da prática,56 não têm dados 

organizados que possam ajudá-los a fazer essa mensuração. Apesar disso, 

reconhecem: “Há uma grande diferença na formação dos estudantes das escolas 

públicas que são contempladas pelo PIBID” (QPF41, 2015). Também reconhecem a 

dialeticidade do processo de conhecimento gerado: “Eu acho que o principal foco é o 

aprendizado em forma de troca, a gente aprende com eles, e eles aprendem com a 

gente” (GFPQES1-7, 2015). 

Buscam ainda a melhoria da escola. Prova disso é o laboratório de Química 

de uma das escolas, que, antes do PIBID, não era utilizado por causa da quantidade 

                                                           
56 Com isso não desconsideramos os muitos trabalhos que são apresentados pelos pibidianos em 
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de sujeira e de reagentes vencidos. Mas os pibidianos desenvolveram um plano de 

ação para que o mesmo fosse reativado: 

 

Realmente o laboratório da escola ele era abandonado, não era 
utilizado por nenhum professor. E aí os bolsistas do PIBID mesmo, 
do grupo resolveram limpar o laboratório, em um sábado se reuniu 
boa parte dos bolsistas, não todos, mas uma parte. Fomos ao 
laboratório, fizemos a limpeza, e aí desde o dia dessa limpeza 
SQES2 ficou usando o laboratório para dar as aulas [...] Por que 
estava sujo e ela pedia para a Direção da escola para limpar e eles 
diziam que iam limpar, mas nunca limpavam. E todas as práticas que 
nós íamos realizar na escola eram na sala de aula, então era sempre 
demonstrativa, por que não tinha como usar o espaço (...) porque na 
sala não tinha pia e tal, essas coisas assim. Então os bolsistas 
resolveram ir lá na escola, limpou tudo e ficou fazendo todas as 
práticas lá (GFPQES2-1, 2015). 

 
 

Os futuros professores de Física também organizam eventos como o Dia da 

Física, que já faz parte do calendário da escola e intervenções para que os alunos 

possam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Querem melhorar 

as escolas públicas e se sentem recompensados: “Quando, ao acabar de retirar as 

dúvidas de um aluno, recebi um “muito obrigado!”, e fui chamada de professora. Isso 

foi impagável!” (QPF18, 2015). 

O elemento do contexto formativo relacionado a melhorar a escola pública 

está diretamente relacionado com a função social da docência, que emergiu a partir 

da categoria sobre as aprendizagens. 

A discussão tecida nessa seção pode ser visualizada da seguinte forma: 
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Quadro 16. Características do contexto formativo (PIBID) 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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questionamento e de um trabalho de cariz investigativo sobre a prática 

supervisionada. A investigação da própria prática, pela sua relevância para o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores, constituiu-se na primeira 

categoria de análise desse contexto.  

 

Investigação da própria prática 

 

A investigação da própria prática pressupõe “um reconhecimento de que os 

profissionais produzem teorias que os ajudam a tomar decisões no contexto prático”. 

(ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 66). Nesse sentido, os professores deixam 

de ser participantes passivos de suas práticas. O MEFQ não define que os 

professores desenvolvem uma investigação-ação, e sim que desenvolvem um 

trabalho de formato investigativo, ou seja, com atributos que caracterizam uma 

investigação-ação, sem sê-la propriamente. Esse aspecto é um elemento 

fundamental para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, como 

estes mesmos afirmam: 

 
Cariz investigativo… é essencial, porque nós agora, desde IPPIV, 
conseguimos ter, desenvolver uma série de competências que nos 
permitem investigar sobre problemas concretos que nos ocorrem em 
sala de aula. Portanto, de forma fundamentada, podemos recolher 
dados, podemos analisar esses dados, podemos cruzar esses 
dados, podemos investigar, eu acho que é isso, é mais investigar 
sem o “eu acho que”, é investigar de forma fundamentada alguma 
questão que possa surgir e, portanto, foi importante eu conhecer e 
aprender a fazer isso, porque em qualquer altura eu posso mobilizar 
essas competências e fazer uma reflexão sobre alguma coisa, o que 
está a correr bem, o que está a correr mal e arranjar, ou tentar 
arranjar soluções mais concretas e mais específicas para cada 
problema e para cada situação que possa surgir e acho que é 
importantíssimo (EIME5, 2014). 

 

ME5 consegue especificar com clareza o trabalho de aspecto investigativo 

desenvolvido no MEFQ. Essa fundamentação os possibilita “desenvolver uma série 

de competências que nos permitem investigar sobre problemas concretos que nos 

ocorrem em sala de aula”. Não pode ser efetivado sem uma fundamentação teórica 

bem arraigada. O que só é possível a partir da mediação da professora responsável 

pela formação dos futuros professores. As orientações, encaminhamentos para o 

desenvolvimento de um trabalho dessa natureza, só é possível com o apoio da 
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professora de IPP, que vai guiando cada passo, ajudando-os a, de fato, estarem 

aptos a recolher dados, a verificar categorias nesses dados e a transformar as 

observações em conhecimentos a serem analisados e revistos. Esse apoio foi 

imprescindível para a refacção das atividades de investigação. 

 

Refacção das atividades de investigação 

 

As atividades de investigação eram apresentadas ao grupo, primeiramente 

como tinham sido organizadas pelo futuro professor que a idealizou. Depois, após 

passar pelo crivo da turma, eram refeitas quantas vezes fossem necessárias. Em 

cada apresentação, eram buriladas e, assim, as características de uma atividade de 

investigação iam sendo compreendidas por todo o grupo: 

 
[...] discutíamos em grupo as tarefas, as planificações… mais em 
IPPIII, portanto, conseguíamos ver os aspetos teóricos, como é que 
seriam aplicados em cada uma das tarefas, e depois em IPPIV 
dizíamos alguns aspetos durante a intervenção, os próprios 
resultados dos alunos, o que é que os alunos com essa frase 
queriam dizer, que dificuldades é que manifestaram, como estavam 
organizados, e isso foi muito muito muito positivo… e essencial 
(EIME5, 2014). 

 
 

Todas as discussões realizadas geravam novas reflexões sobre o trabalho 

para os futuros professores. Essa prática colaborativa recebeu relevo nas falas, 

sendo uma grande potencialidade do contexto formativo.  

 

Desenvolvimento de trabalho colaborativo 

 

O desenvolvimento do trabalho colaborativo se constitui em uma das 

premissas da IPP. Apesar de os futuros professores realizarem as intervenções com 

a implementação das tarefas de investigação em sala de forma individualizada, todo 

o período de elaboração é mediado pelos colegas e pela professora de IPP. Faz 

parte da organização curricular a participação dos colegas em, pelo menos, uma 

aula de cada um dos futuros professores, e a contribuição para a reflexão final. Esse 

tipo de ação foi vista como uma excelente possibilidade de desenvolvimento 

profissional: 
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[...] pra já o trabalho sempre foi colaborativo, nunca foi “não faças 
assim, faças assado”, nunca houve aquela do “estás a fazer mal, 
fazes assim” foi sempre, realmente, em ambiente de colaboração e 
efetivamente ao acho que o contributo deles é extremamente 
positivo, porque a colaboração que temos uns com os outros, nas 
tarefas, na construção das tarefas uns dos outros eu acho que acaba 
sendo extremamente positivo (EIME2, 2014). 

 

Nota-se que ME2 sentia-se à vontade com o seu grupo, o qual procurou 

valorizar as ações que ali estavam sendo desenvolvidas. ME2 ainda cita os 

momentos nos quais a colaboração dos colegas foi imprescindível: na elaboração de 

tarefas. Outros aspectos da colaboração também foram sinalizados:  

 
Sim, sem dúvida. E mesmo o fato de assistirmos as intervenções uns 
dos outros também porque, aprendemos com os erros dos outros, 
com a forma como conduzem as aulas, tiramos ideias para nós, 
portanto eu acho que é uma mais-valia. Sem dúvidas (EIME2, 2014). 

 

O fato de participar na observação das intervenções possibilita o aprender 

com os erros, bem como suscita novas ideias para quem está a assistir. Assim, 

oportuniza que as atividades sejam realizadas com mais qualidade: 

 
 

[...] porque nós conseguíamos, em grupo, perceber as 
potencialidades e os pontos fracos, conseguíamos perceber na teoria 
como se concretizar na prática… e aprendemos principalmente uns 
com os outros. Eu acho que as dificuldades que cada um teve “Ah, 
eu não deves usar isso, se calhar, deves usar isso”, ou as sugestões 
que eles fizeram, ou como é que eu posso potenciar um determinado 
recurso que estou a utilizar, ou um aspeto de uma pergunta que não 
está tão bem feita, portanto, foi uma mais valia, sem dúvida 
nenhuma. E depois, para além do trabalho colaborativo, o incentivo 
que eles deram foi… espetacular (EIME5, 2014). 
 

ME5 sinaliza a relevância da colaboração tanto em aspectos profissionais 

como de caráter pessoal e relacionado aos incentivos dos colegas. As discussões 

vinham àagregar a formação. Todos os aspectos relacionados a uma colaboração 

efetiva só foi possível porque, para além da colegialidade artificial (HARGREAVES, 

1998),  - já que faziam parte do programa os momentos de discussão centrada na 

prática - , os futuros professores se sentiam parte de um grupo que se preocupava 

com o crescimento de todos. Ao ser questionado sobre se havia alguma dificuldade 

para a realização de um trabalho colaborativo, ME1 respondeu: 
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Honestamente, não. Primeiro, porque, se calhar, nos dávamos todos 
bem, e havia à vontade para…. Em ninguém ficava melindrado 
quando se dizia que sim, ou quando se dizia que não, portanto 
colocou-nos sempre muito à vontade, pelo menos da minha parte, 
nunca senti nenhum constrangimento, pelo contrário, sempre 
agradecia que me dissessem alguma coisa. E nunca houve… no 
máximo o que poderia haver seria algum tipo de constrangimento em 
estar a expor as coisas, ou… mas não. Eu acho que o fato de termos 
uma boa relação ajudou-nos a não ter nenhum tipo de problema. 
(EIME1, 2014). 

 

Nenhum dos futuros professores do MEFQ se sentiu constrangido em expor 

suas atividades. Todos se sentiam muito à vontade com a contribuição do grupo. 

Isso graças ao relacionamento desenvolvido no percurso. Com efeito, o bom 

relacionamento também contribuiu para a melhoria das atividades de investigação. 

 

Apoio da professora de Iniciação à Prática Profissional 

 
 

O apoio da professora responsável pela IPP revelou-se como determinante 

para o desenvolvimento das atividades empreendidas pelos futuros professores:  

 
Sem a professora PIPP teria sido impossível, completamente. Não só 
o apoio, a forma como a professora PIPP constrói as coisas na sala 
de aula. A forma como fomos discutindo, como fomos aprendendo a 
construir tarefas, a disponibilidade dela para corrigir, e voltar a 
corrigir, discutir as coisas e voltar a discutir, foi fundamental para 
conseguirmos chegar essencialmente ao grande objetivo que foram 
as tarefas de investigação e ao papel menos ativo do professor em 
sala de aula. E sem essa disponibilidade de discutir, de falar, de 
nunca cortar, de deixar-nos sempre preparar as coisas à nossa 
forma, deixar a criatividade levar, pelo menos falo por mim, que de 
vez em quando levava um “travãozinho”, mas tinha que ser (risos) 
acho que… portanto foi nesse sentido da colaboração, da 
disponibilidade, da forma como falava, da forma como colocava as 
coisas que ajudou a conseguirmos chegar onde chegamos (EIME1, 
2014). 

 

A professora de IPP foi considerada como “muito flexível e muito acessível”. 

(ME4).  Assim, acompanhou o percurso formativo de cada um dos futuros 

professores, o que os possibilitou desenvolver um trabalho de qualidade: 

 
Eu acho que… não tem explicação, é sério! Foi uma coisa… é… 
pronto, excepcional! Foi excepcional. Eu acho que sem a professora 
PIPP, nenhum de nós tinha conseguido fazer o trabalho de qualidade 
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que fez, e principalmente ela ter partilhado conosco o imenso 
conhecimento que tem e a vontade que tem… e sem não teria sido 
possível… teria sido muito diferente, sem dúvida nenhuma e… nós já 
andávamos estressados, e sem o apoio e sem a colaboração dela 
acho que tínhamos todos “flirtados”(?) eu acho que sem ela não… foi 
excepcional. Eu acho que, para a professora PIPP não há palavras 
para descrever (risos) (EIME5, 2014). 
 

O apoio aos futuros professores não se limitou à professora responsável 

pela IPP, pois um trabalho colaborativo deve envolver todos os integrantes do 

processo. Nessa direção, a professora cooperante também foi fundamental. 

 

Apoio da professora cooperante 

 

Ao acompanhar as intervenções dos futuros professores do MEFQ nas 

escolas, a colaboração das professoras cooperantes era visível. Todas (em 

diferentes proporções) se envolviam efetivamente no processo de aprendizagem. No 

fim das aulas, faziam observações de como se portar com os alunos, sobre aspectos 

conceituais e formas de explicar melhor os conteúdos propostos.   

 

[...] de início estava um bocadinho com medo, porque temos sempre 
uma pessoa em sala de aula que está a… não diria a nos avaliar, 
mas pelo menos que está sempre alerta àquilo que estamos a dizer, 
de um outro ponto de vista. E eu acho que aprendi imenso com ela, 
porque, às vezes eu estava a dar aulas e não conseguia sair dali 
com a discussão e ela própria, pronto, como era uma coisa mais 
informal, ela própria intervinha e eu pensava “fogo, como eu não 
pensei nisso antes? Como é que eu não me lembrei de dar essa 
volta à questão?” e isso eu acho que foi muito positivo. Claro que 
durante as tarefas não aconteceu tanto, porque já tinha havido um 
processo de aprendizagem até aí, mas eu faço um balanço muito 
positivo essencialmente disso, da forma como eu aprendi a conduzir 
as aulas (EIME2, 2014). 

 

ME2 se refere ainda às observações das aulas da professora cooperante 

que observou antes de suas intervenções, que lhe serviram de espelho para pensar 

em suas práticas. Relata ainda como essas observações contribuíram para as ações 

que desenvolveu na prática, tornando-se mais segura de realizar as suas propostas 

didáticas. O conhecimento da realidade da sala de aula também é fundamental, 

como relata ME5 
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[...] é ela que conhece os alunos, ela que pôde, assim, quando 
propus as tarefas foi ela que disse “olha, não sei se vai ter resultado 
com os alunos, porque eles têm essas particularidades, essa e essa, 
podemos fazer assim… ou vê lá se consegue adaptar, porque eles 
tem essa dificuldade” portanto, eu acho que foi importante porque, 
foi, digamos, é a ponte entre a faculdade e a prática, propriamente 
sem ela não seria… seria bem mais difícil, porque ela [...] tem muito 
conhecimento sobre este tipo de tarefa, ajudou-me naqueles 
momentos que, se calhar, estaria um pouco mais atrapalhada, e 
portanto foi essencial, sem dúvida nenhuma(EIME5, 2014). 

 
 

O fato de a professora conhecer os alunos possibilitou um olhar mais voltado 

para a aprendizagem e direcionou as ações. Como também a professora cooperante 

ter conhecimento sobre as tarefas de investigação se tornou fundamental. Esse é 

um aspecto de grande relevância: a sintonia metodológica entre o professor 

cooperante e o professor coordenador. Essa relação entre ambas as professoras 

contribuiu para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, pois podiam 

discutir, teorizar e planejar na universidade e na escola refletir, retomar, ressignificar 

com a experiência prática (atrelada à teórica) da professora cooperante. O apoio 

pessoal das professoras cooperantes também foi essencial:  

 

A professora cooperante foi fundamental, não só em termos 
profissionais, mais em termos pessoais e humanos era excelente. E 
a forma como ela discutia, a forma como ela colocava as questões, a 
forma como ela demonstrava pequenos pormenores, pequenos 
detalhes que me passavam despercebidos, foi de fato fundamental 
por conseguir ganhar assim essa seguridade, que é impossível 
ganhar em um ano, que o professor cooperante tem ao longo de 
anos, e pequenos detalhes, pequenos pormenores, a forma de ser, 
de estar, de circular em sala de aula, pequenos momentos de 
pormenor que fazem, de fato, toda a diferença numa gestão de 
turma, numa gestão de sala de aula, numa gestão entre colegas, 
entre funcionários, entre alunos. E depois pequenos detalhes ou 
dicas nas construções da tarefa e a visão que ela tinha de sala de 
aula e de como as coisas podiam ou não funcionar, que me 
permitiam antes de perder o tempo na construção e na inutilização 
da tarefa, discutia as ideias com a professora e  ela dizia logo que 
sim, que poderia funcionar, que não poderia funcionar, quais que 
iriam ser as delimitações das ideias das tarefas… (EIME1, 2014) 

 

Nota-se a relevância que é dada aos saberes da experiência, como o 

professor se posiciona, reage, age, e porta-se em sala de aula. Há detalhes que, 

mesmo os que já tinham experiência docente, não haviam atentado. 
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Somado a esse apoio formativo, também foi viabilizada a reflexão centrada 

na prática, que é um elemento chave do contexto formativo e que faz toda a 

diferença para todos os envolvidos no processo, aspecto que se evidenciou no 

MEFQ.  

 

Reflexão centrada na prática 

 

A reflexão centrada na prática como elemento central no desenvolvimento 

profissional de professores também era um elemento contemplado no MEFQ. A 

reflexão se efetivava após cada aula, de forma colaborativa, e gerava o sentimento 

de melhoria nos participantes, que continuamente poderiam repensar suas ações 

como futuros docentes, ir além do ponto em que se encontravam: 

 

É importante, pois nós temos sempre que pensar que não somos os 
melhores, que não sabemos de tudo, e que é importante refletirmos 
sobre a forma como conduzimos as aulas, como trabalhamos com os 
alunos, portanto aí é imprescindível nós refletirmos sobre a própria 
prática e pensarmos que precisamos ir um bocadinho mais além, e 
aprender coisas novas, manter-se atualizado, experimentar coisas 
novas, e não ficar ali, “já tirei o mestrado, agora sei de tudo”, portanto 
é importante refletir e olhar um bocadinho pra dentro pra pensar 
como é que pode fazer diferente, ou como é que pode fazer melhor, 
ou de que maneira… (EIME2, 2014). 

 

A reflexão centrada na prática também oportunizou aos futuros professores 

estar num processo de construção constante, uma característica que deve ser 

vivenciada constantemente na profissão docente: 

 

Acho que sim, porque eu a estar a refletir sobre aquilo que fiz, posso 
ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos, e posso 
sempre estar a melhorar, posso sempre melhorar, porque se eu não 
refletir sobre qualquer coisa eu nem ligo, pronto, faço aquilo por 
fazer. E se pensar: pronto, mas por que que eu fiz isto? Pra já, 
porque é que eu fiz, não é? Porque era com um objetivo. E depois, 
se correu bem, se correu mal, e se correu mal, por que que correu, 
então vamos lá, vamos ver o que é que posso fazer para que corra 
melhor. Então é uma maneira de eu estar sempre a me construir 
(EIME3, 2014). 

 
 

A reflexão que realizavam, em especial quando se referiam a “ir além”, 

relaciona-se com a ideia de incompletude, de que só na prática e com essa reflexão 
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é que poderiam ser pensadas estratégias diferenciadas para os contextos que 

fossem vivenciar: 

 
[...] estando na turma A ou na turma B, e portanto, ao fazer essa 
reflexão, consigo adequar estratégias e consigo perceber que 
dificuldades é que os alunos tiveram, ou que aprendizagens é que 
realizaram e acho que é importante ir adequando as tarefas e as 
estratégias e a forma de ensinar a cada grupo de alunos, portanto, 
sem essa reflexão não seria possível, portanto acho que é importante 
nesse sentido…(EIME5, 2014). 

 

Essa adequação, esse sentimento de buscar ultrapassar os limites 

establecidos de pensar com foco em cada turma e suas especificidades, em ter a 

sensibilidade de perceber se o ensino está promovendo a aprendizagem, dentre 

outros aspectos relacionados à reflexão, se deve, em grande parte, à reflexão 

intrínseca ao trabalho colaborativo:  

 
[...] durante a realização deste Mestrado foram essenciais os 
momentos de partilha e discussão com os colegas e com os 
professores, pois permitiram não só estabelecer uma ligação da 
teoria com a prática, como também refletir de forma fundamentada 
sobre o que aconteceu na sala de aula (EIME5, 2014). 

 

Uma problematização feita por ME1 também é muito pertinente de se 

pontuar: para uma prática ser reflexiva, não basta apenas escrever um relato sobre 

avanços e recuos. Faz-se necessário perceber na prática e problematizar 

coletivamente para que seja uma reflexão efetiva: 

 

No IPPIII, as reflexões que foram feitas, não sei se eu percebi mal, 
mas a reflexão acabou por ser em relatórios, não uma reflexão 
individual, acabou por ser relatórios das intervenções. Para mim não 
serviram de grande coisa em termos de reflexão, perceber o que é 
que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal, onde tinha 
falhado, onde não tinha falhado. Não houve uma reflexão, foi 
simplesmente um relatório. No IPPIV sim, já houve uma reflexão. No 
entanto, eu acho que, com aquilo que nos fazem passar aqui, com 
toda aquela ideologia que nos passam, não creio que seja um 
relatório de reflexão que vai fazer-nos sentar e refletir (EIME1, 2014). 

 

A problematização suscitada por ME1 é contundente. Com efeito, se a 

reflexão se limitar a uma escrita, não terá a potencialidade transformadora. Por isso, 

em IPPIV os futuros professores eram desafiados a refletir de forma colaborativa e 

centrada na prática de sala de aula. Essa é uma forma que consideramos de 
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potencialidade para modificar ações. Corrobora o nosso pensamento o foco na 

aprendizagem do aluno, a última categoria de análise.  

 

 Foco na aprendizagem do aluno  

 

Um aspecto evidenciado de forma clara e bem perceptível foi o foco na 

aprendizagem dos alunos, de modo a perceber se conseguiam compreender o que 

lhes era proposto, se conseguiam trabalhar de forma autônoma, e se conseguiam 

deixar de centrar a aula no ensino para centrarem-se na aprendizagem..  Em todas 

as entrevistas individuais esses aspectos foram ratificados: 

 
[...]aprender e buscar aquele conceito e aquele exemplo, agora vou 
aqui, agora vou ali… Portanto tentar, aquilo que eu tentei ao longo, 
pra mim, para a minha aprendizagem foi essencialmente isso, foi 
aprender a discutir com eles e deixar que eles trabalhassem de 
forma mais autónoma, sem lhes dar a resposta. [...] 
Portanto, aquilo que mais relevância era mesmo o trabalho deles, 
mais grupo a grupo e depois a minha discussão em turma (EIME2, 
2014). 
 

ME2 demonstra o interesse em ir buscar novas formas de promover a 

aprendizagem, de tornar o conteúdo mais próximo dos alunos, bem como a 

dificuldade em não dar as respostas. A possibilidade desse trabalho autônomo, de 

que os alunos aprendessem não só os conteúdos, mas os procedimentos: 

 

[...] fazer desenvolver o… o… desenvolver competências do trabalho 
em grupo, pois a realização das tarefas era em grupo e, por exemplo, 
tentar que os alunos ganhassem conhecimento, relacionar com o 
cotidiano com os conhecimentos, e conseguissem gerir o tempo 
também, que eles foram conseguindo ao longo do tempo, e… e que, 
por exemplo, aprendessem, no caso das tarefas laboratoriais, 
selecionar o material de laboratório, que aprendessem a planificar 
uma atividade, que fossem mais autónomos. (EIME3, 2014) 
 

A preocupação de ME3, de que os alunos “ganhassem” conhecimento 

também foi uma das preocupações de ME5, por não querer que a sua intervenção 

representasse uma perda conceitual por parte daqueles, já que não estava sendo 

realizada pela professora efetiva da turma 

 

[...] os meus objetivos principais eram, quanto aluna, perceber como 
é que se fazia e implementar e para os alunos, que desenvolvessem 
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aquelas competências, que depois mais tarde não ficassem 
prejudicados, e que desenvolvessem competências que depois os 
ajudassem em outros contextos, (EIME5, 2014). 
 

Apesar de já ter experiência docente, ME5 estava realizando atividades de 

investigação pela primeira vez, o que a deixava ainda mais preocupada. A 

preocupação de ME5 era minimizada pela professora cooperante e pela professora 

responsável pela IPP. Esse cuidado com a aprendizagem dos alunos também foi 

demonstrado por ME1: 

 
[...] foi algo muito curioso que eu gostei de ver … foi os alunos, no 
início, dirigiam-se exclusivamente ao professor. As estratégias que 
eles usavam para superar as dificuldades eram perguntar ao 
professor. E aquelas perguntas diretas, de respostas diretas, e 
aquelas perguntas muitas vezes para demonstrar que estavam a 
saber, e desde a primeira até a última tarefa, o que se verificou é que 
os alunos já pediam muito menos a intervenção do professor. Já 
haviam criado novas estratégias para alcançar as aprendizagens, as 
perguntas que faziam ao professor eram muito menos diretas, eram 
muito mais para auxiliar no raciocínio que estavam a ter, ou alguma 
dúvida que poderiam ter, que ultrapassando facilitava o raciocínio, e 
recorriam muito mais à discussão com os colegas… (EIME1, 2014). 
 
 

ME1 conseguiu mensurar as aprendizagens dos alunos a partir da 

autonomia que apresentavam no decorrer de sua intervenção. Também sinaliza a 

segurança que passaram a ter nele com o tempo, bem como foram criando novas 

formas de organizar suas ideias. ME4 também destacou a importância de se 

priorizar o foco na aprendizagem, não no ensino: 

 

[...] de tentar orientar, aprender a não dar respostas, portanto, não 
centrar tanto a aula em mim, e penso que isso foi o maior feito que 
consegui, mais efetivamente… (EIME4, 2014). 
 

ME4, como a participante do MEFQ que tinha experiência como docente no 

ensino superior, conseguiu perceber essa dificuldade em lecionar na educação 

básica, em focar nos alunos, já que em sua experiência na universidade esse 

aspecto não é tão valorizado. O foco na aprendizagem e em como desenvolveram 

conceitualmente, a partir das tarefas de investigação, também foi observado por 

ME1: 

 

Curioso é que as dificuldades que eles ultrapassaram foi com a 
tarefa de investigação, não estavam habituados. E aquilo, ao chegar 
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à sala de aula e de repente são eles que têm um papel mais ativo 
deixou-os bloqueados. Eles não sabiam o que haviam de fazer, 
ficaram muito… foi uma aula muito parada a primeira aula, tiveram 
muitas dificuldades. E… tiveram dificuldades… as dificuldades que 
os alunos tiveram foi aquilo que para eles era novidade. Sempre que 
se deparavam com alguma coisa de conhecimento substantivo novo, 
era essa a dificuldade (EIME1, 2014) 

 

Com efeito, os elementos que perpassam o contexto formativo e contribuem 

para o desenvolvimento profissional dos futuros professores podem ser visualizados 

no quadro abaixo:  

 

Quadro 17. Características do contexto formativo (MEFQ) 

Questão de estudo Categorias  Subcategorias 

 
 
 

QUAIS 
CARACTERÍSTIC
AS INERENTES 

AOS 
CONTEXTOS 
FORMATIVOS 

INVESTIGADOS 
FAVORECEM O 
DESENVOLVIME

NTO 
PROFISSIONAL 
DE FUTUROS 

PROFESSORES 
E EM QUE 
ASPECTOS 

DIALOGAM COM 
OS PRINCÍPIOS 

QUE REGEM 
ESSES 

CONTEXTOS? 
 

Investigação da própria 
prática 
 
 
 

SC1- Refacção das atividades 
de investigação 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de 
trabalho colaborativo 

SC1 - apoio da professora de 
Iniciação à Prática 
Profissional. 
 
SC2 - apoio da professora 
cooperante 

 
Reflexão centrada na 
prática 
 

 

 Foco na aprendizagem 
do aluno 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
 

A segunda parte da questão de estudo estava relacionada com os aspectos 

que foram evidenciados e os princípios que regem cada um dos contextos 

formativos. Evidenciou-se que o PIBID, por ser um programa que atende a boa parte 

do território nacional, é mais aberto para que cada subprojeto possa trabalhar de 

forma autônoma. Tal aspecto tem um lado bastante positivo, pois o programa é 

flexível e pode se adaptar às demandas de cada instituição. Em contrapartida, 
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tomando como referência os PIBIDs investigados, consideramos que seria 

interessante fornecer para os futuros professores elementos para que pudessem 

norteá-los na investigação das suas práticas, a partir de evidências de 

aprendizagens dos alunos.   O MEFQ busca seguir os princípios que lhe regem. Tal 

contexto formativo segue claramente o que é proposto. As proposições são 

realizadas com muita clareza, o que também facilita aos futuros professores se 

articularem para desenvolver as ações, mas não oportuniza o aprendizado de outras 

estratégias. 

Abaixo, segue o quadro com os elementos que emergiram a partir da 

categorização dos dados e a relação com os princípios que regem cada um dos 

contextos formativos, os quais já foram citados no Capítulo 3: 

Quadro 18. Síntese dos elementos dos contextos nos documentos que os 
regem. 
 

Elementos PIBID Elementos - MEFQ 

 Possibilidade de desenvolvimento trabalho 
prático e teórico  
 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas 
da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino aprendizagem; 

Investigação da própria prática 
 
 
“Nesta unidade curricular será ainda 
desenvolvido um plano do trabalho de cariz 
investigativo a ser implementado”. 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo 
 
4- formação de professores realizada com diálogo e 
trabalho coletivo, realçando a responsabilidade 
social da profissão  

 

Desenvolvimento de trabalho colaborativo 
 
[...] Autonomia, responsabilidade e capacidade 
de trabalhar colaborativamente 

Reflexão centrada na prática 
 
[...] a formação ganha um componente não mais 
pautado apenas na instrumentação para docência e, 
sim, na orientação reflexivo-crítica do trabalho 
docente desencadeada pelo pensar a ação, pela 
proposição e embate de ideias, pelo protagonismo, 
pelo reconhecimento do valor da interatividade de 
diferentes sujeitos na formação  

 Reflexão centrada na prática 
 
Apropriação de conhecimentos e 
competências profissionais relativas à prática 
letiva, nomeadamente de planificação, 
implementação, reflexão e avaliação de 
estratégias e atividades didáticas; 

 Foco na melhoria da escola pública 
 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas 
da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino aprendizagem 

 Foco na aprendizagem do aluno 
 
- Capacidade de análise e de avançar 
estratégias de resolução dos problemas e 
dificuldades mais comuns dos alunos na 
relação pedagógica e na aprendizagem da 
Física e da Química; 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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4.3.4 Síntese dos contextos 

 

Os resultados relativos à terceira questão de estudo, discutida nesta última 

seção, podem ser sintetizados no quadro abaixo: 

 
Quadro 19. Síntese das características dos contextos formativos - 

Questão Categorias PIBID Categorias MEFQ 

Q3 
 
 
 

QUAIS 

CARACTERÍSTICAS 

INERENTES AOS 

CONTEXTOS 

FORMATIVOS 

INVESTIGADOS 

FAVORECEM O 

DESENVOLV. 

PROFISSIONAL DE 

FUTUROS 

PROFESSORES E 

EM QUE 

ASPECTOS 

DIALOGAM COM 

OS PRINCÍPIOS 

QUE REGEM 

ESSES 

CONTEXTOS? 

 

Possibilidade de 
desenvolvimento trabalho 
prático e teórico  

Investigação da própria prática 
 

  
SC1- Refacção das atividades de 
investigação 
 
 
 

Desenvolvimento de 
trabalho colaborativo 
 

 Desenvolvimento de trabalho 
colaborativo 

SC1 - apoio da coordenação 
de área 
 
 
SC2 - apoio da supervisão 
 
SC3: O apoio dos pibidianos 
mais antigos aos mais jovens 
 

 
SC1 - apoio da professora de 
Iniciação à Prática Profissional. 
 
SC2 - apoio da professora 
cooperante 

SC4: Estabelecimento de 
grupos de estudo 
 
SC5- Espaço institucional 
para estudos (com 
autorregulação) 

 

Reflexão centrada na 
prática 

Reflexão centrada na prática 

Foco na melhoria da 
escola pública 

Foco na aprendizagem do aluno 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 
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Os futuros professores do PIBID destacam como elemento do contexto 

formativo que contribui para o DPP a possibilidade de desenvolvimento prático e 

teórico, relacionado ao trabalho que é desenvolvido junto aos coordenadores de 

área e professores supervisores. Os coordenadores de área devem auxiliar na 

discussão dos conhecimentos específicos das ciências da natureza. Contudo, pela 

quantidade de sujeitos a serem orientados por cada coordenador (20 pibidianos), as 

orientações são mais genéricas. Também não é estabelecida uma diretriz 

metodológica a ser seguida, apenas intervenções sistematizadas nas escolas. No 

PIBID de Química, é o módulo didático, no qual se discutem algum conteúdo 

específico a partir de jogos e práticas mais lúdicas, o Química Forense, em que 

crimes simulados devem ser investigados pelos alunos, que devem registrar suas 

evidências em um caderno de investigação. Há ainda o Clube de Ciências, que 

discute temas de acordo com os interesses dos alunos. Em Física há também o 

Clube de Ciências, que leva a discussão de temas pré-estabelecidos pelos 

pibidianos, mas no decorrer do processo agrega as informações que os alunos 

desejam saber. As outras intervenções são mais pontuais: plantão de dúvidas, 

organização do Dia da Física e observação das aulas do professor supervisor.  

Os futuros professores do MEFQ desenvolvem uma investigação da própria 

prática a partir da recolha de evidências de aprendizagens dos alunos. O 

desenvolvimento dessa atividade mobiliza diversos saberes que serão úteis quando 

estes estiverem assumindo uma sala de aula como professores titulares. Nesse 

processo, compreendem o papel do professor e do aluno em sala de aula e 

desvelam os processos de raciocínio dos alunos, bem como suas dificuldades. 

Contudo, sem o apoio efetivo (e afetivo) da professora responsável pela Iniciação à 

Prática Profissional e da professora cooperante, o trabalho seria inviabilizado. Há 

uma coerência nas proposições da professora de IPP com as ações das professoras 

cooperantes, pois estas já conhecem a natureza das atividades de investigação e 

assim podem orientar os futuros professores de forma mais acurada. 

Ademais, os professores supervisores são fundamentais para o 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Eles inspiram os pibidianos e servem 

de exemplo docente. Todavia, alguns se limitam a auxiliar os futuros professores em 

aspectos logísticos, mas não os acompanham efetivamente nas discussões de 

conceitos e estratégias.  Os professores supervisores não precisam ter uma 

estratégia pedagógica em sintonia com os princípios pedagógicos do PIBID, mas 
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passam por um processo seletivo que, devido a uma série de fatores, como a já 

citada a escassez de professor na área, nem sempre podem ser tão criteriosos 

quanto necessário. Isso ocasiona que muitos se inscrevem, não pelo interesse em 

contribuir para o desenvolvimento dos futuros professores, mas apenas para receber 

a bolsa e acrescentar ao orçamento, o que também é aceitável em um país cujas 

condições materiais de existência oferecida aos professores ainda são muito aquém 

do merecido. Com isso, não estamos concordando com essa prática, mas apenas 

elaborando uma possibilidade de explicação..  

Apesar da grande validade de os supervisores se formarem com o PIBID e 

no PIBID, consideramos válida uma vivência com os pibidianos antes de estes irem 

às escolas, encontros na própria universidade, a fim de tecerem discussões sobre 

estratégias, por exemplo, para que todos estivessem em sintonia e, assim, as 

intervenções fluíssem de forma mais harmoniosa. Nessa formação que 

consideramos, a estratégia usada pelo professor supervisor também deveria ser 

apresentada aos futuros professores, para que assim o diálogo e as contribuições 

fossem mais efetivas.  

No tocante às práticas colaborativas, os futuros professores do PIBID e do 

MEFQ as percebem como elemento fundamental do contexto formativo. A 

organização dos dois contextos permite e possibilita que práticas colaborativas 

sejam desenvolvidas, contudo há variações de envolvimento. No MEFQ a 

colaboração já é dada a priori, pois faz parte da organização estrutural colaborar 

com os colegas, tanto no momento da elaboração das tarefas de investigação 

quanto em uma intervenção propriamente dita. Como é uma colaboração 

institucionalizada, poderia se limitar a uma colegialidade artificial (HARGREAVES, 

1998). Contudo, a forma como conduziram as situações de aprendizagem, a 

abertura ao aprendizado, o sentimento de pertencer a um grupo que quer avançar 

não trouxe nenhum tipo de constrangimento aos futuros professores, pois havia esse 

sentimento. No PIBID de Química e Física também há um formato oportuno para o 

desenvolvimento de práticas colaborativas, pois todas as intervenções são 

realizadas em grupo. Todavia, destacamos um aspecto que foi evidenciado no PIBID 

de Química: a existência de um espaço institucional no qual os pibidianos podem se 

encontrar em qualquer dia (inclusive nos fins de semana) para estudar e planejar. 

 A existência desse espaço autorregulado que, apesar de não ser 

diretamente do PIBID, é oportunizado para o uso dos futuros professores de forma 
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ampla (inclusive porque todos têm a chave), possibilita aos futuros professores uma 

série de oportunidades de desenvolvimento de trabalho colaborativo, inclusive com a 

melhoria das notas. 

No PIBID de Física há, também, um espaço de estudos, mas só os 

pibidianos mais antigos têm a chave. Nesse sentido, os pibidianos só se encontram 

no dia estabelecido, o que dificulta superar a colegialidade artificial. 

No tocante à reflexão centrada na prática, esta foi evidenciada nos dois 

contextos formativos. No MEFQ a reflexão está institucionalizada, pois faz parte do 

relatório final. Mas, além disso, é inerente à investigação da própria prática. Os 

pibidianos também realizam reflexões, mas, no geral, são superficiais, se não 

estiverem atreladas às práticas colaborativas. Como é dessa natureza, está 

relacionada à última categoria: foco na aprendizagem dos alunos para os futuros 

professores do MEFQ e foco na melhoria das escolas para os futuros professores do 

PIBID. Com efeito, focar na aprendizagem dos alunos, oportuniza uma série de 

aprendizagens, sobretudo uma nova ideia do papel do professor. Focar na qualidade 

das escolas promove a aprendizagem da função social da docência, possibilitando 

ao futuro professor ser mais sensível às demandas dos alunos, bem como promover 

as reflexões aqui referidas.  

Mas, em que medida os aspectos aqui descritos estão relacionados com o 

enquadramento teórico a respeito do DPP? Como esses dados podem ser 

analisados à luz das teorias que lhes são subjacentes?  

Neste estudo evidenciam-se aspectos de relevância para a área 

educacional, bem como implicações que podem suscitar estudos posteriores. Como 

não poderia deixar de ser, discutir uma pesquisa sobre desenvolvimento profissional 

e envolver-se nela tem repercussões para o desenvolvimento profissional do 

investigador. Sobre esses aspectos trataremos no 5º e último capítulo deste 

trabalho.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Organizamos o nosso último capítulo em quatro seções: na primeira, 

tecemos considerações sobre a validade da estratégia adotada; na segunda, 

relacionamos os resultados obtidos na investigação com o referencial adotado, 

sinalizando as conclusões a que chegamos; na terceira, evidenciamos a relevância 

dos dados obtidos para a área educacional, bem como apresentamos as 

implicações do estudo para o desenvolvimento de investigações posteriores; na 

quarta seção, concluímos com uma reflexão final do estudo e das contribuições 

deste para o nosso desenvolvimento profissional.  

Abaixo, o esquema do capítulo 5: 

 

Figura 20. Fluxograma do capítulo 5. 

 

Fonte: Elaborado para fins desse estudo. 

5.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

A metodologia usada neste estudo mostrou-se indicada para encontrar 

respostas a cada uma das questões de investigação. Torna-se pertinente, por isso, 

tecer algumas considerações sobre os instrumentos de recolha de dados, o método 

analítico seguido, a representatividade, a validade e a confiabilidade do estudo. 

Considerações Metodológicas 

Discussão e conclusões 

Relevância e implicações do estudo 

Reflexão Final
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A primeira questão de estudo teve como objetivo conhecer as principais 

aprendizagens hoje priorizadas nos contextos formativos as quais contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores. A observação naturalista e as 

anotações sistemáticas no diário de campo foram fundamentais para se obterem 

respostas e esboçar as perguntas que foram realizadas nos grupos focais. As 

respostas às questões nas entrevistas (individuais e em grupo focal) permitiram que 

as ideias fossem corroboradas ou refutadas. As entrevistas individuais e os grupos 

focais transcritos foram codificados e categorizados usando-se o método do 

questionamento e comparação constantes (STRAUSS; CORBIN, 1998) para definir 

as subcategorias. Esse método permitiu a identificação de propriedades que nos 

possibilitaram compreender de forma mais acurada as aprendizagens priorizadas. 

No que concerne à segunda questão de estudo, relacionada à compreensão 

das dificuldades vivenciadas pelos futuros professores, os procedimentos foram os 

mesmos utilizados para se obter os dados da questão 1. 

Já, para reconhecer as características inerentes aos contextos formativos 

investigados que contribuem para o desenvolvimento profissional dos futuros 

professores e em que aspectos dialogam com os princípios que os regem, os dados 

foram recolhidos recorrendo a vários instrumentos, nomeadamente aos registros 

escritos e documentos oficiais, diário de campo e grupo focal.  A utilização de 

diferentes fontes de dados permitiu fazer a sua triangulação, aumentando a 

confiança dos resultados. Tal como foi descrito na metodologia, as transcrições dos 

registros em áudio, as transcrições das entrevistas, os relatos escritos por futuros 

professores e as notas de campo foram objetos de codificação e categorização, 

usando-se o método do questionamento e comparação constantes (STRAUSS; 

CORBIN, 1998). Essa técnica possibilitou a descrição das aprendizagens e 

dificuldades vivenciadas nos contextos formativos investigados e revelou-se eficaz 

na formação de categorias que permitiram responder às questões de investigação.   

Um aspecto que contribuiu para a resposta às questões de investigação foi o 

tempo em campo, realizando a observação naturalista, considerado representativo, 

ao se levar em conta o tempo total da investigação.  

 Este estudo envolveu 69 futuros professores de Física e Química do ensino 

básico, distribuídos por nove escolas diferentes, sem ser representativo do universo 

de futuros professores de Física e Química no Brasil e em Portugal. No entanto, 

também não era finalidade deste trabalho envolver uma amostra representativa do 
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universo de futuros professores e sim, evidenciar aspectos relevantes do 

desenvolvimento profissional na formação inicial. Reconhecemos que numa 

investigação qualitativa e com um universo amostral reduzido não é possível 

generalizar os resultados e conclusões. No entanto, a riqueza proporcionada pela 

vivência nos contextos formativos permitiu elencar aprendizagens e dificuldades que 

devem ser consideradas em estudos posteriores, até por dialogar com outros 

estudos empreendidos.   

Nesse sentido, a utilização de instrumentos de recolha de dados realizada (a 

observação naturalista, a entrevista individual e em grupo focal e documentos 

escritos) é recomendada por autores para se realizar estudos com caráter 

qualitativo, de natureza interpretativa (PATTON, 1990; RICHARDSON, 1999). Além 

disso, na literatura revista, os estudos que recorrem a esse tipo de metodologia 

usam também esses instrumentos de recolha de dados. Em conjugação com tais 

instrumentos, o processo analítico seguido, o método do questionamento e 

comparação constantes (STRAUSS; CORBIN, 1998), permitiu dar a conhecer a 

riqueza dos dados recolhidos. Os múltiplos meios de recolha de dados usados 

permitiram a triangulação deles e aumentaram a confiabilidade dos resultados 

obtidos (PATTON, 1990). 

Nesse sentido, partindo do pressuposto de Libâneo (2010, p. 11) de que 

uma boa pesquisa “é aquela que mantém a fidelidade ao movimento do real, que 

penetra demoradamente nos dados para captar seus nexos constitutivos [...] para 

compreender fatos, relações e conexões que antes estavam velados”, ao passo que 

consegue responder às questões de investigação, enquanto realiza uma síntese da 

informação em uma linguagem adequada, consideramos que a metodologia adotada 

permitiu que o presente estudo atingisse os objetivos.  

 

5.2 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 Iniciamos a seção retomando os sete elementos que consideramos 

necessários contemplar em uma proposta formativa de DPP57, a saber: pressupor 

intencionalidade, promover autonomia e liderança; ocorrer centrado na escola; 

promover a mudança do sujeito e do contexto; viabilizar a reflexão centrada na 

                                                           
57 Lembramos ao leitor que a discussão está inserida ao final do no capítulo 2. 
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prática; potencializar o desenvolvimento de práticas colaborativas; pressupor 

aprendizado contínuo.  

A partir da inserção nos contextos, questionamo-nos: como os aspectos 

mencionados são evidenciados nos dois contextos formativos? A resposta a esse 

questionamento é o fio condutor da discussão que aqui será tecida.  

No que se refere à intencionalidade, desde o início da discussão, 

discordamos de afirmações como a de Eraut (1977), de que é um processo natural, 

pois é uma ação intencional. Essa intencionalidade de desenvolvimento profissional 

foi evidenciada nos dois contextos. No PIBID, se delineava no momento de refacção 

das atividades e apresentação das intervenções realizadas nas escolas, as quais 

eram discutidas pelo grupo com vistas a serem redimensionadas. No MEFQ, a 

intencionalidade também recebeu relevo, em especial no processo de refacção das 

atividades, as quais eram apresentadas para receberem mais contribuições dos 

colegas. Consideramos que essa intencionalidade tem o potencial de promover a 

mudança e melhorar a profissionalidade docente, em geral, e na melhoria das 

produções elaboradas pelos professores, em específico.  

O primeiro elemento está em consonância com o segundo, a promoção da 

autonomia e liderança, pois intencionalidade não se efetiva sem autonomia, e 

liderança, relacionada com a construção de conhecimento, não se concretiza sem se 

saber guiar autonomamente a aprendizagem. Nesse sentido, esse segundo 

elemento ficou mais perceptível no PIBID, nomeadamente no PIBID de Química, em 

se considerando que os encontros entre pibidianos iam bem além dos 

institucionalizados, pois tinham acesso livre à sala (por estarem de posse, 

individualmente, da chave do laboratório), para se encontrarem em outros 

momentos, nos quais puderam desenvolver o conhecimento conceitual e 

pedagógico do conteúdo. Ressaltamos que o “acesso livre” só é possível devido à 

responsabilidade de cada integrante pelo que é comum a todos. Por essas 

características é que o elemento “autonomia e liderança” recebeu relevo nesse 

contexto.  

No tocante a ocorrer centrado na escola, esse já é um aspecto que 

fundamenta tanto o PIBID quanto o MEFQ. De fato, a escola, nomeadamente as 

intervenções dos futuros professores em sala de aula, foi o foco de discussão em 

todos os encontros formativos que acompanhamos nas universidades. Contudo, 

salientamos que o contexto que se distanciou um pouco desse elemento foi o PIBID 
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de Física, pois, como sinalizamos no Capítulo 4, a Escola 1 apresentou uma série de 

dificuldades para que o trabalho dos pibidianos pudesse ser desenvolvido de forma 

adequada, seja pela falta das aulas, seja pela falta de comunicação entre a equipe 

gestora e os futuros professores. Apesar de a escola ser contemplada com os 2 

PIBIDs, citamos apenas o PIBID de Física, pelo fato de que essa situação não foi 

percebida como um problema, ainda que em um contexto centrado na escola. Já no 

PIBID de Química essa problemática foi alvo de discussões, que suscitaram a 

mudança de escola. Consideramos que esse deve ser o posicionamento dos 

integrantes de um contexto formativo centrado na escola e preocupado com o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores.    

Em relação à mudança do sujeito e do contexto, foi um aspecto em que, 

apesar de contemplado pelos dois contextos, não recolhemos evidências dessas 

mudanças. Contudo, não podemos deixar de sinalizar a mudança na compreensão 

do que é ser professor e no interesse em seguir a carreira docente após a 

participação no PIBID, conforme respostas aos questionários. A mudança nas 

escolas é uma realidade vivenciada no PIBID. Prova disso é que na Escola 3 o 

laboratório de Química estava sem ser utilizado devido à falta de uma estrutura 

organizacional. Os pibidianos foram até à escola e o revitalizaram, com a limpeza, 

elaboração de jogos com os alunos, reorganização de itens laboratoriais, dentre 

outras ações. Atualmente as aulas de Química são realizadas no laboratório, o que 

motivou a professora supervisora e os seus alunos. No MEFQ, a mudança nos 

sujeitos foi mais enfática, pois, ao conhecerem o construto das atividades de 

investigação e a repercussão dessas para a aprendizagem dos alunos, relataram 

não ser mais possível realizar as mesmas práticas de antes sem ao menos pensar 

que os alunos poderiam ir mais além. Com isso, não afirmamos que, após a 

participação no MEFQ, os futuros professores farão uso das tarefas de investigação 

como estratégia de ensino, pois, para obtenção desse dado, seria necessário 

desenvolver uma investigação de outra natureza. No entanto, a partir das entrevistas 

individuais, tivemos indícios de que o aprendizado de tais estratégias oportunizará 

reflexões posteriores.  

No que se refere à reflexão centrada na prática, é necessário que seja 

pensado no conteúdo dessa reflexão, para que não se limite aos momentos de 

feedback dessa prática pois, apesar de ser um elemento de reflexão, dificilmente 

promoverá mudanças nas ações. Essa reflexão pode ser mais bem delineada se o 
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seu conteúdo for a investigação da prática, na qual os próprios futuros professores 

podem ir acompanhando o progresso de suas estratégias de ensino (o que remete à 

intencionalidade e à autonomia), a partir da recolha de dados das atividades dos 

alunos, por exemplo. A investigação da prática como conteúdo de reflexão foi uma 

característica do MEFQ. Como a reflexão requer tempo, também foi percebido no 

estudo que, quanto maior tempo de atuação no PIBID, mais o futuro professor tem a 

oportunidade de vivenciar novas situações de aprendizagem e, por conseguinte, 

modificar suas práticas. O tempo de atuação não é um aspecto que contribua para o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores do MEFQ, pois o tempo de 

permanência é estabelecido a priori. No PIBID, esse aspecto ficou evidenciado, em 

especial no PIBID de Química, contexto no qual ex-pibidianos contribuem para a 

intervenção dos que estão mais recentemente no Programa. Assim, o elemento 

“reflexão centrada na prática” está intimamente relacionado com as práticas 

colaborativas.     

No que se refere a potencializar o desenvolvimento de práticas 

colaborativas, evidenciou-se, ainda, que há colaboração nos contextos investigados, 

mas em diferentes níveis. No PIBID Física, pareceu-nos haver enfaticamente a 

“colegialidade artificial”, pois os principais elementos que foram sinalizados pelos 

pibidianos referiam-se à colaboração institucionalizada, limitando-se aos elementos 

que já eram inerentes ao modelo de formação. No MEFQ, há também a colaboração 

institucionalizada, mas com orientação para o desenvolvimento e melhoria das 

práticas. No PIBID Química, percebe-se que há a potencialidade de se desencadear 

o processo de implementação de uma cultura colaborativa, em se considerando que 

a maior parte das aprendizagens é promovida a partir da discussão de ideias, 

enquanto consideradas situações de aprendizagem nas quais os professores têm a 

possibilidade de formulá-las, aprender uns com os outros, interiorizar teoria, criticar 

as suas concepções e as dos outros, alargar os seus conhecimentos e discutir 

novas estratégias de ensino e aprendizagem (BOAVIDA; PONTE, 2002; 

HARGREAVES, 1998). Atribuímos essas diferenças à relação que os sujeitos 

estabelecem com o contexto. O futuro professor deve se sentir parte fundamental da 

organização de um grupo. Quando a colaboração possibilita a melhorias das 

práticas e a aprendizagem é focada nas discussões que são estabelecidas no 

coletivo, há a oportunidade de DPP. Afinal, como já foi dito nos capítulos anteriores, 

não basta estar em grupo para que um trabalho colaborativo seja desenvolvido. 
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Por fim, no que tange a pressupor aprendizado contínuo, consideramos que 

é um elemento que atravessa os contextos investigados. Contudo, para se ter 

evidências de como esse aprendizado ultrapassa a formação inicial, seria 

necessário desenvolver outro tipo de investigação, o que não deixa de ser um 

indicativo de estudo. 

Em síntese, relacionando o problema de investigação (Como contextos 

formativos centrados na escola contribuem para o desenvolvimento profissional de 

futuros professores em iniciação à prática docente?) com a proposta de DPP 

apresentada no Capítulo 2, podemos chegar a algumas conclusões: 

 A intencionalidade como elemento do DPP é evidenciada na refacção das 

atividades e na apresentação das proposições de ensino. Assim, propomos 

as apresentações serem realizadas não em formato de seminário/palestra, e 

sim de “oficina pedagógica”, uma situação de aprendizagem aberta e 

dinâmica, a partir de material produzido pelos futuros professores; 

 A autonomia e a liderança são viabilizadas quando há um espaço 

institucional adequado para o desenvolvimento de atividades. A partir do que 

observamos nos contextos formativos investigados, consideramos que a 

oportunidade de ter um espaço com computador, impressora, material de 

pesquisa (livros), quadro branco, mesas e cadeiras (para estudo coletivo) e 

iluminação adequada potencializa o DPP. Seguindo o exemplo do PIBID de 

Química, estar de posse da chave desse espaço promove com mais 

qualidade a autonomia, a liderança e a sensação de pertencimento ao 

grupo; 

 Como os contextos são centrados na escola, faz-se necessário que a escola 

conveniada ofereça as condições necessárias58 de trabalho para que haja 

DPP; 

 As mudanças dos contextos e sujeitos são perceptíveis e devem ser 

investigadas com o foco na mudança da escola pública e de um grupo 

menor de sujeitos, para que se tenham mais elementos para mensurar quais 

são as mudanças e como se efetivaram; 

                                                           
58 Não nos referimos às condições materiais e sim de comunicação da equipe gestora com os futuros 
professores quando não houver aula, cumprimento do calendário letivo com vistas a não prejudicar as 
intervenções dos futuros professores e o aprendizado dos alunos, etc.  
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 Em se considerando que a reflexão é uma condição humana, para que se 

torne elemento de DPP, é necessário que haja um conteúdo dessa 

reflexão, para que não se limite a feedbacks da prática.; 

 A colaboração centrada na prática é um elemento de DPP que potencializa 

a melhoria das ações dos futuros professores e vai contribuindo de forma 

cada vez mais significativa quando avança da colegialidade artificial para o 

estabelecimento de uma cultura colaborativa; 

 O aprendizado contínuo como elemento de DPP pode ser clarificado em 

investigações que foquem na continuidade da formação dos egressos dos 

contextos formativos.   

 

Com efeito, os contextos formativos investigados contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores, com ênfases diferenciadas. 

Os resultados evidenciados no Capítulo 4 realçam uma dimensão importante do 

desenvolvimento profissional, o conhecimento pedagógico, em se considerando que 

tanto o PIBID quanto o MEFQ visam fortalecer a formação para a docência. Na 

discussão dos resultados, buscamos a sintonia entre os dados obtidos e estudos já 

desenvolvidos e apresentados em nosso enquadramento teórico. 

Com efeito, em decorrência da primeira questão de estudo, as 

aprendizagens relevantes priorizadas nos contextos formativos investigados foram: 

as estratégias de ensino, a reflexão sobre o papel do aluno e do professor em sala 

de aula, a construção de um perfil profissional, o desenvolvimento de práticas 

colaborativas e a vivência da realidade em sala de aula. Os aspectos sinalizados 

pelos futuros professores são considerados como elementos do desenvolvimento 

profissional que possibilitam a melhoria da profissionalidade docente (DAY, 2001; 

FERNANDÉZ-CRUZ, 2006; FLORES, 2014; FULLAN, 1995; MARCELO GARCÍA, 

1999; HARGRAVES, 1998; IMBERNÓN, 2009; LEITE; RAMOS, 2010).   

Assim sendo, a busca em modificar as estratégias de ensino para 

potencializar a aprendizagem representa mudanças das práticas e é um elemento 

central de promoção de desenvolvimento profissional, como sinalizou Guskey 

(2000).  Não obstante, a mudança das estratégias ou busca por novas formas de 

ensinar é também uma necessidade formativa dos (futuros) professores, conforme já 

preconizado por Carvalho e Gil-Pérez (1998), quando afirmam que há a necessidade 

de se elaborar atividades geradoras de uma aprendizagem efetiva.  



287 
 

A reflexão sobre o papel do aluno e do professor em sala de aula também 

tem se evidenciado como fundamental para o desenvolvimento profissional dos 

futuros professores. A clareza sobre a importância desse aspecto pode possibilitar 

que o professor não centre a aula em si, mas na aprendizagem, o que também foi 

evidenciado nos estudos empreendidos por Rodman (2010).  

A construção do perfil profissional, que emergiu também como categoria 

relacionada às principais aprendizagens do contexto formativo que contribuem para 

o DPP, abarcou a forma como o professor deve portar-se em sala de aula, a clareza 

de que é preciso ensinar algo a alguém, a necessidade de proximidade com os 

alunos (com o devido distanciamento) e de não ceder ao status quo, após a vivência 

da realidade em sala de aula. Essa construção os leva a buscar a superação da 

timidez, à compreensão da função social da docência e ao desenvolvimento de 

práticas colaborativas.  Moryama (2013) também concluiu, em sua investigação, que 

o PIBID contribuiu com essa construção do perfil profissional, estimulando o 

interesse pela docência e proporcionando a construção do conhecimento de casos 

relacionados à prática docente. O interesse pela docência após a inserção em 

contexto formativo centrado na escola (no caso, o PIBID) também foi evidenciado no 

estudo de Largo (2013).   

Em relação à vivência da realidade em sala de aula, é uma aprendizagem 

que atravessa os dois contextos formativos, constituindo-se como de grande 

prestígio, até pelas características que lhes são constituintes.  

No que respeita às dificuldades vivenciadas pelos futuros professores nos 

contextos formativos investigados, estas estão relacionadas ao desenvolvimento e 

aceitação das estratégias de ensino, à relação com os alunos, às condições 

materiais de trabalho, à gestão de grupos no que se refere às relações 

interpessoais, ao tempo e à carreira futura. Dificuldades relacionadas à gestão dos 

grupos são recorrentes na literatura, na qual se evidencia o individualismo e espírito 

defensivo que caracterizam a profissão docente (ABELL, 2000; FEIMAN-NEMSER; 

FLODEN, 1986). Dificuldades em desenvolver novas estratégias de ensino também 

foram sinalizadas. Nota-se, a partir dos resultados, que essa dificuldade foi 

transformada em aprendizagem, bem como a relação com os alunos e com os 

demais colegas. Essa dificuldade em se relacionar com os alunos faz parte do 

“choque de realidade” vivido pelos futuros professores (TINTI, 2012), e tem na 

socialização profissional antecipatória uma via de superação desse choque 
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(FLORES, 2014) No que se refere às condições materiais de trabalho, é imperativo o 

envolvimento das escolas que são o lócus de formação e de compromisso com o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores.   

Este trabalho também procurou conhecer as características inerentes aos 

contextos formativos investigados que contribuem para o desenvolvimento 

profissional de futuros professores. Um dos aspectos evidenciados foi a 

possibilidade de desenvolvimento de trabalho teórico e prático. Conforme sinalizou 

Shulman (1998), os professores devem estar envolvidos em discussões que tenham 

como foco as práticas de ensino, com fundamentos teóricos. Outra característica foi 

o desenvolvimento de práticas colaborativas. Esse aspecto está em consonância 

com os resultados encontrados por Firme (2012), que sinalizou em sua investigação 

que a formação do professor se faz no coletivo, em espaços que permitam a 

interação entre esses professores em formação inicial e continuada e/ou entre 

futuros professores e professores experientes da escola. A importância da 

colaboração também se evidenciou no estudo de Sousa (2012).  

O desenvolvimento de práticas colaborativas vivenciadas nos dois contextos 

investigados está relacionado nomeadamente ao apoio dos coordenadores de 

área/professor responsável, apoio dos professores supervisores/cooperantes e ao 

apoio entre os próprios futuros professores, recebendo relevo o estabelecimento de 

grupos de estudo e espaço institucional para estudo, no que se refere ao contexto 

formativo do PIBID. Referente ao apoio do professor supervisor, outros estudos já 

sinalizaram a importância desses sujeitos como coformadores dos futuros 

professores (ANJOS, 2015, AFONSO, 2013; FARIAS,JARDILINO, SILVESTRE, 

2015).  

 A reflexão centrada na prática também recebeu relevo, como o foco da 

melhoria da escola pública e o foco na aprendizagem dos alunos. Resultado similar 

pode ser percebido no estudo de Rodman (2010), que conclui que o contexto 

reflexivo possibilita aos futuros professores focar mais na aprendizagem dos alunos. 

Já Sousa (2012) identificou três dimensões de saberes na prática de ensino 

desenvolvida no PIBID, a saber: saberes mobilizados; saberes inicialmente 

refutados; saberes (re)elaborados, o que só foi possível a partir do movimento 

dialético de ação-reflexão-ação.  

Com efeito, a reflexão promovida em ambos os contextos formativos pode 

viabilizar a tomada de consciência das concepções, a atuação e a maneira de 
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entender a profissão (CONTRERAS, 2002; DAY, 2001; ZEICHNER, 1993, 2008), 

também evidenciado por Stanzani (2012). Em sua investigação, ele conclui que, ao 

propor o incentivo à formação docente, à valorização do magistério, à integração 

entre ensino superior e educação básica, à prática no ambiente profissional, à 

participação efetiva dos professores do Ensino Médio, e à articulação entre teoria e 

prática, o contexto formativo (nomeadamente o PIBID) busca proporcionar aos 

licenciandos uma formação fundamentada na reflexão e na problematização de 

situações reais relacionadas à atividade docente e, dessa maneira, auxilia-os em 

suas atividades de ensino e pesquisa, contribuindo em seu processo de formação 

inicial.  

 Nosso estudo está em sintonia com o realizado por Stanzani (2012).  

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa desenvolvida por Brasil 

(2014). Nesse estudo, evidenciou-se que o PIBID fomenta a melhoria da formação 

inicial dos professores por meio da interação entre os seus atores (alunos, 

professores supervisores e professores coordenadores de área), ou seja, formação-

universidade-escola, e possibilita aos futuros professores o contato, a compreensão 

e a reflexão sobre a profissão docente e a realidade do contexto escolar. 

Retomando algumas das ideias expostas no enquadramento teórico, García 

(1999) enfatiza a necessidade da formação na qual se destaca o valor da prática 

como elemento de análise e reflexão do professor. Tal aspecto foi evidenciado, com 

diferentes nuances, nos dois contextos formativos investigados.  

Sabemos que os sentidos atribuídos à docência perpassam pelo processo 

identitário do futuro professor. De acordo com Nóvoa (1992), esse processo se 

delineia em três fases, sendo a primeira a busca das características do professor 

ideal, seguida da procura pelos melhores métodos de ensino. A terceira fase se 

configura como análise do ensino a partir dos resultados colhidos no contexto 

concreto da sala de aula. 

Essa terceira fase também é compreendida por Schön (1992) como prática 

reflexiva ou reflexão na ação, em se considerando que, ao refletir na prática, os 

professores se tornam pesquisadores no contexto prático. Zeichner (1993) 

complementa que há de se fazer uma análise crítica, reflexiva e sistemática do 

ensino, considerando as práticas em seus contextos, sem esquecer que nada está 

fora da história. Assim, o professor é investigador de sua própria prática, dentro das 

instituições de ensino (DAY, 2001; HARGREAVES, 2000; GARCÍA, 1999; LEITE; 



290 
 

RAMOS, 2010; ZEICHNER, 1993). A vertente de ser investigador da prática é 

sedimentada no MEFQ e começa a ser vivenciada no PIBID UFRN Física e Química, 

como um aspecto que merece ter cada vez mais relevo nos contextos formativos, 

por oportunizar um trabalho mais efetivo e significativo para os futuros professores e 

alunos das escolas contempladas.  

Esse contato direto com o mundo do trabalho, na iniciação à prática 

profissional, apesar de ser um componente de grande relevância para os futuros 

professores, também revela alguns problemas quando na realidade escolar, como 

foram evidenciadas em algumas falas dos pibidianos, especialmente. Isso porque a 

maioria dos futuros professores do MEFQ já tinha alguma experiência docente. 

Freire (1999) afirma que os futuros professores, no momento de iniciação à prática 

profissional, ao apresentarem dificuldades em lidar com a situação e não terem o 

apoio devido por seus orientadores, reproduzem as abordagens que consideraram 

exitosas de seus professores da educação básica. Esse aspecto também ficou 

evidenciado nas falas dos pibidianos.  

Para Zeichner (1993), a colocação de estudantes na escola e não apenas na 

sala de aula permite a aquisição de uma maior diversidade de experiências e uma 

participação mais alargada nas atividades desenvolvidas no estabelecimento de 

ensino, não se confinando ao interior da sala de aula, nem ao contato exclusivo com 

um só professor orientador. Preconiza, assim, o compromisso de toda a escola na 

formação do jovem professor, o que não foi evidenciado na Escola 1, na qual várias 

atividades não foram realizadas pela suspensão de aulas de forma não articulada 

com os futuros professores.  

A partir do que viemos discutindo no decorrer deste capítulo, relacionado 

com os resultados obtidos e apresentados no Capítulo 4, podemos chegar a 

algumas conclusões. Contudo, concordamos com Foucault (1991, apud BALL, 2011, 

p. 79) quando afirma que “o que quer que eu tenha dito ou escrito não deve ser visto 

como dotado de qualquer pretensão à totalidade [...] as coisas que digo devem ser 

tomadas como ‘proposições’, como ‘aberturas de jogo’ em que os interessados são 

convidados a participar”. Assim, convidamos os leitores a participar conosco de 

nossas proposições.  

No que se refere às estratégias de ensino e aprendizagem, os dados 

evidenciam que devem ser mediadas, discutidas e ressignificadas. Devem 
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representar uma mudança, não apenas uma inovação59. É necessário haver mais 

tempo para se problematizar as estratégias, em se considerando que esse aspecto 

pode contribuir para minimizar a problemática da falta de domínio pedagógico do 

conteúdo. 

No tocante à reflexão sobre o papel do professor e do aluno em sala de aula, 

é necessário ir além das metodologias. Afinal, o ensino sem aprendizagem ocorre 

quando o professor não leva em conta o aluno em seu planejamento e atividades. 

Lembremo-nos da anedota citada por Pozo (2002, p. 57): “é possível ensinar um 

cachorro a falar? Sim, e é muito fácil. O difícil é fazê-lo aprender”. Assim, não basta 

apenas preocupar-se com o que será ensinado aos futuros professores nos 

contextos formativos, e sim com o que de fato é apre(e)ndido. 

Nessas aprendizagens, evidenciou-se que a constituição de um espaço 

institucional para estudos faz diferença no desenvolvimento de práticas 

colaborativas e melhoria das práticas, bem como que as escolas credenciadas que 

não assumem compromissos de aprendizagem com os futuros professores podem 

desestimular o interesse pela docência e perpetuar o status quo (“a educação é 

assim mesmo...”). 

Ainda no enfoque das aprendizagens que devem ser priorizadas nos 

contextos formativos, consideramos que é imprescindível que o professor 

supervisor/cooperante e coordenador de área/professor do componente curricular 

tenha uma formação adequada, tanto conceitual como metodológica. Isso traz mais 

segurança aos futuros professores e contribui para o desenvolvimento de propostas 

educacionais de qualidade e, por conseguinte, tem a potencialidade de melhorar a 

condição da educação nas escolas conveniadas60. 

 

 

 

 

                                                           
59 Aqui, consideramos o que foi dito por Gentilini e Scarlatto (2015, p. 27): “As inovações gozam de 
provisoriedade, frequentemente, de ambiguidade e, por isso, podem ser abandonadas ou canceladas. 
Já as mudanças são entendidas como processos profundos, muitas vezes longos e não perceptíveis, 
e afetam várias dimensões da educação”.  
60 Não desconsiderando que a qualidade da educação não está diretamente ligada à qualidade da 
formação docente, pois, como já sinalizou Gatti (2009), existem outros fatores que interferem nessa 
qualidade. Uma política de responsabilização docente sobre os resultados da educação é 
reducionista e segue uma lógica de mercado que não está em consonância com as ideias defendidas 
nesse estudo. 
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5.3 RELEVÂNCIA E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO  

   

A proposta de pesquisa de compreender como o contexto formativo contribui 

para o desenvolvimento profissional de futuros professores em iniciação à prática 

docente obteve dados relacionados às aprendizagens, dificuldades e características 

inerentes ao contexto que são relevantes para a área educacional, contribuindo para 

uma revisão consistente da literatura, com dados já sinalizados em diferentes 

estudos, sob diferentes enfoques. Assim, ensejamos que este trabalho contribua 

para a reflexão dos que se propõem a desenvolver as ações vivenciadas nos 

contextos formativos, os quais priorizem as aprendizagens aqui evidenciadas e 

problematizem as dificuldades que também são elementos constitutivos e que 

merecem uma análise reflexiva.  

Este trabalho deu também o seu contributo para a investigação educacional. 

Com efeito, permitiu aumentar o corpo das investigações que procuram estudar o 

desenvolvimento profissional dos futuros professores, tema em evidência na área de 

formação de professores.  

Os resultados obtidos podem contribuir para uma maior conscientização da 

importância de considerar, durante a formação inicial dos professores, as suas 

aprendizagens, a saber: a importância do desenvolvimento de estratégias 

diferenciadas, a reflexão centrada na prática (com conteúdo de reflexão), o 

desenvolvimento de práticas (efetivamente) colaborativas e a possibilidade de 

reorganização dos planejamentos e das próprias intervenções, a partir de um 

referencial teórico e de uma mediação dos envolvidos no processo. Assim, 

recomenda-se que, em investigações futuras, as aprendizagens e dificuldades sejam 

tidas em consideração.  Ponderamos que o reconhecimento dessas dificuldades é 

fundamental, pois permite que os investigadores educacionais deem um maior apoio 

aos futuros professores nesse primeiro contato com a escola, nessa relação nem 

sempre amistosa com os alunos e pares e na dificuldade em realizar atividades que 

realmente promovam a aprendizagem dos educandos. 

 Consideramos, ainda, que este trabalho pode trazer elementos para a 

elaboração de estudos posteriores sobre a indissociabilidade entre a teoria e a 

prática na formação de professores, perspectiva que coaduna com o pensamento de 

Freire (2015, p. 110): “O contexto teórico, formador, não pode jamais, como às 
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vezes se pensa, ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, 

pelo contrário, contexto de quefazer, de práxis, quer dizer, de prática – de teoria”. 

Este estudo ainda nos possibilita apresentar sugestões para possíveis 

caminhos de investigações futuras. Com efeito, começamos por salientar algumas 

referentes aos elementos constitutivos do DPP.  

A primeira sugestão é o desenvolvimento de estudos que esclareçam se 

houve mudança do sujeito e do contexto. Que mudanças podem ser percebidas na 

licenciatura após a inserção no PIBID? Será que houve mudanças no estágio 

curricular? Ou ainda, que mudanças podem ser percebidas nos futuros professores 

do MEFQ após o aprendizado das tarefas de investigação?  

A colaboração deve ser uma mudança frente aos problemas, uma 

reorganização de ideias. É imprescindível (e inevitável) haver embates, rupturas e 

evolução gradativa da estrutura do pensamento. Só assim haverá re-estrutura das 

práticas profissionais.  

Butler et al. (2004) sinalizam que um dos grandes desafios para o 

desenvolvimento profissional na perspectiva da colaboração é a permanência de 

uma comunidade de aprendizagem que se autorregule, sem a presença de um 

agente externo. Nesse sentido, esse desafio ainda permanece em nossas 

inquietações. Após a experiência nos contextos formativos centrados na escola, 

estariam esses futuros professores, ao assumirem a sala de aula, dispostos a dar 

continuidade às práticas colaborativas? É uma inquietação que certamente suscitará 

estudos posteriores sobre as práticas colaborativas que vêm sendo 

utilizadas/vivenciadas pelos professores, egressos de contextos formativos que 

valorizam a colaboração como via para o DPP. Tais aspectos incidem ainda na 

necessidade de estudos mais detalhados sobre a reflexão centrada na prática e sua 

potencialidade na transformação social, a qual oportunize a emancipação e 

autonomia profissional. 

Outros possíveis desdobramentos deste estudo estão relacionados à 

contribuição do PIBID e do MEFQ para o DP dos professores das escolas públicas – 

perspectivas da formação continuada. Qual a contribuição desses contextos 

formativos para os professores das escolas públicas conveniadas, nomeadamente 

os que estavam envolvidos na investigação? No que se refere aos futuros 

professores, qual a escolha profissional ao concluir a licenciatura? Estarão os ex-

pibidianos dessa investigação lecionando na educação básica? Ou, os futuros 
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professores do MEFQ conseguiram se inserir em alguma escola? Em caso 

afirmativo, quais aprendizagens priorizadas no contexto formativo se tornaram 

permanentes em suas práticas? Por quais razões? Será que os futuros professores 

de contextos formativos que priorizam práticas colaborativas conseguem 

desenvolvê-las ao se tornarem professores titulares? São algumas proposições que 

podem ser pensadas a partir deste estudo, com os próprios sujeitos (principais e 

coadjuvantes) da investigação, bem como as escolas públicas conveniadas.  

No ano de 2014, ao participar do Fórum de Jovens Investigadores na 

Universidade de Lisboa, oportunidade na qual os doutorandos apresentam seus 

estudos, o avaliador dos trabalhos disse que um dos indicadores que uma tese foi 

bem feita é que há mais perguntas ao final que ao início. Se ele estiver correto, 

estamos no caminho, pela quantidade de questionamentos (e reflexões) que o 

estudo nos suscitou.  

 

5.4 REFLEXÃO FINAL 

 

Não podemos concluir um trabalho que trata sobre o desenvolvimento 

profissional de professores sem nos remetermos ao nosso próprio desenvolvimento 

profissional e pessoal.  Após três anos em um processo contínuo de reflexão sobre o 

objeto de estudo, na refacção, no exercício constante de ressignificação do tema 

proposto, nas idas e vindas com um projeto inicial que foi desfeito, refeito, 

transformado, após recuos e progressos chegamos ao fim desta etapa do nosso 

processo formativo. A vivência nos contextos formativos investigados suscitou uma 

série de questões, de inquietações, além de confirmações teóricas e confronto com 

as convicções iniciais.   

O trabalho desenvolvido com os futuros professores veio reiterar a nossa 

convicção sobre a importância da investigação sobre o DPP.  

Considera-se que este estudo, a partir da revisão teórica realizada, poderá 

levar outros investigadores a empreenderem estudos que discutam a formação 

reflexiva imbricada na luta por justiça social, que incorporem um processo de 

consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da atividade de ensinar, 

a qual pode ser pensada quando se realizam investigações com grupos menores de 

sujeitos. 
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Com a metáfora utilizada neste trabalho, encerramos esta travessia. 

Trazemos à tona o nosso “peixe”, para ser avaliado, criticado e ressiginificado. É 

esse movimento de idas e vindas (assim como o do mar) que nos faz nunca estar 

satisfeitos com a pescaria, pois nenhuma delas é definitiva. Agora, sentimo-nos 

aptos a lançar os nossos anzóis em novas profundidades.  E que venham novos 

peixes! 
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APÊNDICES 

 
 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante,  

Obrigado por colaborar como voluntário da nossa pesquisa. O objetivo da 

mesma é investigar a contribuição do contexto formativo para o desenvolvimento 

profissional de futuros professores de Química e Física.. 

A pesquisadora terá acesso aos dados coletados das participantes sem, 

contudo, violar a confidencialidade necessária.  Assim, Autorizo também a utilização 

dos dados obtidos para a realização de trabalhos e apresentação em encontros 

científicos. Concedo ainda o direito de retenção e uso para quaisquer fins de ensino e 

divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do estrangeiro, mantendo 

sigilo sobre a minha identidade. Estou ciente que nada tenho a exigir a título de 

ressarcimento ou indenização pela participação nas ações propostas. 

Se porventura eu tiver novas perguntas sobre este estudo, posso chamar Letícia 
dos Santos Carvalho, no telefone 98747-6589 para qualquer esclarecimento sobre os 
meus direitos como participante, ou se penso que fui prejudicado pela minha 
participação, posso entrar em contato com o prof. Dr. André Ferrer P. Martins (orientador 
da pesquisa) no telefone (84) 33422270 - Ramal. 233. 

 Todos os participantes receberão uma cópia do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido- TCLE via e-mail.  

A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para 

o desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados, como também a 

outras informações que poderão contribuir. 

 

Declaro que após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, 

concordo em participar desse estudo. E através deste instrumento, autorizo os 

pesquisadores André Ferrer P. Martins e Letícia dos Santos Carvalho a utilizarem as 

informações obtidas por meio dos questionários, entrevistas, registros escritos e 

observações, com a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da 

Educação. 

            Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, podendo 

utilizar os resultados da análise. Concedo também o direito de retenção e uso para 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZAbU8Kotap1xRM&tbnid=Cb6YxmlOUOep0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://noticiaseducacionais.blogspot.com/2008/06/ufrn-cria-16-novos-cursos-para-o.html&ei=B8G0UZejF5Kt4AO814CgBw&bvm=bv.47534661,d.dmg&psig=AFQjCNHcDhYDWO0quCs1Jbu5Mb1YDrNaqg&ust=1370886493863712
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quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do 

estrangeiro, estando ciente de que nada tenho a exigir a título de ressarcimento ou 

indenização pela minha participação na pesquisa. 

 

Eu, _________________________________________, CPF________________, declaro 
para fins de participação na pesquisa intitulada O PAPEL DO CONTEXTO FORMATIVO NO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À 
PRÁTICA DOCENTE, na condição de sujeito que possibilita a compreensão do objeto de 
estudo, que fui devidamente esclarecido (a) das condições acima citadas e consinto 
voluntariamente em participar das atividades propostas. 

 

Natal, ____ de _______________ de 2015 

 

_______________________________________________________ 

Responsável pela Pesquisa 

 

 

_______________________________________________________ 

Participante Voluntário 
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Apêndice 2 – Ficha de observação naturalista – Notas de campo 
 

Notas de campo 
 

Ficha de observação naturalista – PIBID/MEFQ 
DE______________________________ 

Data: ____/_____/______ Presentes: 

Tema do encontro:  

 
 

DIMENSÃO DESCRITIVA DIMENSÃO REFLEXIVA 

  

 

RELAÇÃO COM AS QUESTÕES DE ESTUDO 

O que percebi que acontece no 
contexto formativo e está nos 
documentos oficiais que regem esse 
contexto? 

 
 
 
 

Que dificuldades dos futuros 
professores foram percebidas? 

 
 
 

Que aprendizagens foram priorizadas 
no encontro de hoje? 

 
 
 
 

 
 

Estratégia de expansão: 

Que pessoas, eventos ou situações 
estão envolvidos? 

 
 
 

Quais são os principais temas ou 
itens em observação? 

 
 
 
 

Em que questões da investigação a 
observação se focou mais? 

 
 

Onde colocar mais energia durante o 
próximo contato e que tipos de 
informação são vistos? 

 
 
 

 
 



319 
 

Apêndice 3 – Questionários 
 
Apêndice 3.1 – Questionário PIBIDIANOS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Questionário de caracterização dos pibidianos integrantes do PIBID-UFRN - FÍSICA 

 
Caro Pibidiano:  

Este questionário tem o objetivo de obter dados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada: O 

PAPEL DO CONTEXTO FORMATIVO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À PRÁTICA DOCENTE.  Agradeço a sua 

contribuição para o desenvolvimento do nosso estudo.  

Letícia dos Santos Carvalho 
 

 

Nome: _______________________________ Sexo: (  )M (  )F tel: (   ) ________ 

Curso de licenciatura:______________________________________________ 

E-mail para contato: ________________________________________________ 

Idade: ______ anos 

Tempo de atuação no PIBID: _________anos e ____________meses.   

 

1- Em qual período do curso você se encontrava ao ingressar no PIBID? 

          _______ período 

 

2- Como obteve as informações iniciais sobre o PIBID-UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Quais foram os principais motivos que lhe estimularam a participar do PIBID? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Que tipo de ações do PIBID você desenvolve na escola e/ou na UFRN que  considera 

contribuírem para sua formação? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Nos encontros coletivos entre pibidianos, supervisores e coordenadores de área, existe 

alguma discussão sobre aspectos pedagógicos? Se existe, como essas discussões 

acontecem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Como você avalia os encontros coletivos de planejamento, estudos e discussão entre 

pibidianos, supervisores e coordenador de área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Quais os limites e as possibilidades que você percebe no PIBID para sua formação 

inicial? Por quê? 

a) Limites:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Possibilidades: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Como você avalia o seu desempenho acadêmico após o ingresso no PIBID? Pense 

nesses aspectos:

a) Notas

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



b) Compreensão dos conteúdos

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



c) Aplicação dos conteúdos aprendidos

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



d) Horários de estudo

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

9- Que motivos lhe estimularam a cursar uma licenciatura (e essa licenciatura em específico)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10-  Quais são suas expectativas futuras no tocante à sua profissão?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- O PIBID contribuiu de alguma forma para a construção de suas expectativas 

profissionais? Em caso afirmativo, justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12- Como você avalia a sua motivação para exercer a profissão docente, após o ingresso no 

PIBID? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13- O que você compreende sobre ser professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- Fala um pouco sobre um bom professor que você teve. Que características ele tinha que 

chamavam sua atenção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15- Você acha que o PIBID mudou suas ideias sobre o que era ser professor? Em caso 

afirmativo, de que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16- Em sua opinião, o que caracteriza um bom professor de Química/Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17- Como você considera que a sua intervenção tem contribuído para o aprendizado de 

Física dos alunos da escola na qual desenvolve as ações do PIBID? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18- Em sua opinião, qual a importância de vivenciar a realidade da sala de aula em seu processo 

de formação inicial? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19- O que você aprendeu no PIBID que lhe ajudará a ser professor(a) de Química/Física? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20- Como você avalia sua participação no PIBID? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica!   
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Apêndice 3.2 – Questionário MEFQ 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Questionário de caracterização dos alunos integrantes do Mestrado em ensino de Química e Física 
no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa 

Caro Mestrando:  

Este questionário tem o objetivo de construir dados para o desenvolvimento do projeto de  pesquisa, 
intitulado: Os sentidos atribuídos à profissão docente na formação inicial de professores de 
Ciências da Natureza no Brasil e em Portugal: experiências que se entrecruzam no contato com a 
realidade escolar 
  Agradeço a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso estudo.  

Letícia dos Santos Carvalho 
 

 

Sexo: (  )M (  )F  

Formação académica:______________________________________________ 

Idade: ______ anos 

Já lecionou? (   ) Sim  (   ) Não 

Em caso afirmativo, quanto tempo? __________________________ 

 

1- Quais foram os principais motivos que lhe levaram a ingressar no Mestrado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Que aspectos dificultam sua permanência no Mestrado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- O que tem percebido no Mestrado que tem desestimulado a dar continuidade aos 

estudos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- O que tem percebido no Mestrado que tem estimulado a dar continuidade aos estudos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4- Quais os principais ganhos pedagógicos/didáticos adquiridos para sua formação com a 

participação na disciplina IPP? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Como as atualidades pedagógicas são tratadas/discutidas nos encontros coletivos entre 

alunos do mestrado, professor cooperante e professora da unidade curricular? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 Como avalia os encontros coletivos de planeamento, estudos e discussão entre alunos, 

professor cooperante e professor da unidade curricular de IPP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Como a disciplina IPP interfere na sua formação inicial? Justifique: 

c) Interferências positivas (POTENCIALIDADES):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Interferências negativas (LIMITAÇÕES): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

8-  Quais são suas expectativas futuras no que respeita a sua profissão?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- O contato com a escola, na disciplina IPP, contribuiu de alguma forma para a 

construção de expectativas profissionais? Em caso afirmativo, justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Como avalia a sua motivação para exercer a profissão docente, após a disciplina IPP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11-  Considera que as ações desenvolvidas na escola, a partir da disciplina IPP lhe 

possibilitam refletir na ação?  Em que aspectos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  Como avalia o seu desempenho profissional após o ingresso na disciplina IPP?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Como a disciplina IPP contribui para a valorização do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- O que significa ser professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15- O que caracteriza um bom professor de Química e Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16- Fale sobre um bom professor que teve. Que características ele tinha que chamava sua 

atenção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17- Como considera que a sua intervenção tem contribuído para a aprendizagem de 

Química e Física dos alunos da escola na qual desenvolve as ações na disciplina IPP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18- Como considera que a vivência com os alunos, o professor cooperante e a cultura escolar 

influenciam em sua formação profissional? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19- Qual a importância de vivenciar a realidade da sala de aula em seu processo de formação 

inicial? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

20-  Como considera que se efetiva o processo de transformação do conhecimento que 

você possui da matéria a ser estudada em conhecimento ensinável? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21-  Em que medida você considera que a compreensão que um professor tenha da 

disciplina afete na qualidade de suas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22- Em que medida a formação inicial do professor pode contribuir para a transformação 

do conhecimento da matéria em conhecimento ensinável?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23- Sabemos que alunos dos mestrados em ensino iniciam os seus cursos com crenças pessoais 

acerca do ensino, como o que é um bom professor. A participação na disciplina IPP  

possibilitou o redimensionamento dessa visão? Em que aspectos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24- Considera que as ações do professor têm uma influência permanente para além do ensino? 

Em que aspectos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

25- Como avalia sua participação na disciplina IPP? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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26 – O que aprendeu na disciplina IPP lhe ajudará a ser professor (a) de Química e Física? Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa académica!   
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Apêndice 3.3 – Questionário supervisores 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Questionário de caracterização dos supervisores integrantes do PIBID-UFRN- FÍSICA-QUÍMICA 

 

Caro(a) Supervisor(a):  

Este questionário tem o objetivo de obter dados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada: O 

PAPEL DO CONTEXTO FORMATIVO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À PRÁTICA DOCENTE.  Agradeço a sua 

contribuição para o desenvolvimento do nosso estudo.  

Letícia dos Santos Carvalho 

 

 

 

Nome: _______________________________ Sexo: (  )M (  )F tel: (   ) ________ 

Formação: _______________________________________________________ 

E-mail para contato: ________________________________________________ 

Idade: _____________anos 

 

Tempo de atuação no magistério: ________anos e __________meses 

 

Qual o tempo de jornada de trabalho semanal? 

(     ) 20 horas 

(     ) 40 horas 

(     ) acima de 40 horas 

 

1- Como obteve as informações iniciais sobre o PIBID-UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- O que lhe motivou a participar do PIBID como supervisor(a)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Já participou de alguma formação continuada? (   ) sim  (   ) não. Em caso afirmativo, 

especifique: _____________________________________________ 

 

4- Em sua opinião, qual a contribuição do PIBID para o desenvolvimento do seu 

processo formativo? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Por que razões você se tornou professor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6- Quais são suas expectativas futuras no tocante à sua profissão? O PIBID contribuiu de 

alguma forma para essa perspectiva? Em caso afirmativo, justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

7- Aponte os instrumentos que você mais utiliza em seu trabalho, numerando em ordem 

crescente, de acordo com a frequência de uso: 

(   ) livro didático   (    ) livros literários   (    ) atividades fotocopiadas 

(  ) quadro e giz  (  ) apostilas (  ) CD ( ) DVD (  ) slides (  ) outros. Quais? 

_____________________________________  

 

8- Para você, quais as principais contribuições pedagógicas vivenciadas a partir da 

implantação do PIBID em sua escola? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9- Para você, o que significa ser professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Em sua opinião, o que caracteriza um bom professor de Ciências Naturais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Como você avalia que o PIBID contribui para a valorização do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12- Houve alguma melhoria na escola/alunos após a implantação do PIBID? Quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13- Como você avalia o desempenho de sua turma após a implementação das ações do 

PIBID? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- O que você espera dos pibidianos em relação ao desempenho destes na docência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Como você considera que a sua intervenção tem contribuído para o 

aprendizado de Química/Física dos pibidianos?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Como as atualidades pedagógicas são tratadas/discutidas nos encontros 

coletivos entre pibidianos, supervisores e coordenadores de área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Como você avalia os encontros coletivos de planejamento, estudos e discussão 

entre pibidianos, supervisores e coordenadores de área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18-  Como você avalia a sua contribuição para o desenvolvimento do processo formativo 

dos pibidianos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19- Como você avalia sua participação no PIBID? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica!   
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Apêndice 3.4 – Questionário professoras cooperantes 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Questionário de caracterização dos professores cooperantes integrantes do Mestrado em ensino de 
Química e Física no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

Cara professora Cooperante:  

Este questionário tem o objetivo de construir dados para o desenvolvimento da pesquisa, intitulada: 
Os sentidos atribuídos à profissão docente na formação inicial de professores de Ciências da 
Natureza no Brasil e em Portugal: experiências que se entrecruzam no contato com a realidade 
escolar. 
  Agradeço a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso estudo.  

Letícia dos Santos Carvalho 
 

Nome: _______________________________ Sexo: (  )M (  )F  

Formação académica: ___________________________________________________ 

E-mail para contato: ____________________________________________________ 

Idade: _____________anos 

 

Tempo de atuação no magistério: ________anos e __________meses 

 

Qual o tempo de jornada de trabalho semanal? 

(     ) 20 horas 

(     ) 40 horas 

(     ) acima de 40 horas 

 

1- Já participou de alguma formação continuada? (   ) sim  (   ) não. Em caso afirmativo, 

especifique: _____________________________________________ 

 

2- Em sua opinião, há contribuição em ser professora cooperante para o seu 

desenvolvimento profissional? Em caso afirmativo, justifique em que aspetos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Por que razão se tornou professora? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4- Aponte os instrumentos que você mais utiliza em seu trabalho, numerando em ordem 

crescente, de acordo com a frequência de uso: 

(   ) livro didático   (    ) livros literários   (    ) atividades fotocopiadas 
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(  ) quadro e giz  (  ) apostilas (  ) CD ( ) DVD (  ) slides (  ) outros. Quais?  

 

5- Para você, o que significa ser professora? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Em sua opinião, o que caracteriza um bom professor de Química e Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Como avalias o desempenho de sua turma após a implementação das tarefas de 

investigação propostas pelo Mestrado em Ensino de Química e Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



8- Como avalias sua participação contribuição para o desenvolvimento profissional dos 

alunos do Mestrado? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- Caracterização da escola que trabalhas com os alunos do Mestrado em Ensino: 

a) Quantidade de alunos 

__________________________________________________________________________ 

b) Quantidade de turmas 

__________________________________________________________________________ 

 

c) Quantidade de professores de Ciências Físico-químicas 

___________________________________________________________________________ 

d) Contexto Socioeconômico  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

e) Informações relevantes sobre a escola 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa académica!  
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Apêndice 3.5 – Questionário coordenador de área 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Questionário de caracterização dos Coordenadores de Área integrantes do PIBID-UFRN – 

QUIMICA/FÍSICA 

 

           Caro(a) Coordenador(a) de Área,  

Este questionário tem o objetivo de obter dados para o desenvolvimento da  pesquisa intitulada: O 

PAPEL DO CONTEXTO FORMATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À PRÁTICA DOCENTE 

           Agradeço a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso estudo.  

Letícia dos Santos Carvalho 

 

 

Nome: _______________________________ Sexo: (  )M (  )F tel: (   ) ________ 

Coordenador do PIBID de:___________________________________ 

E-mail para contato: _________________________________________ 

Tempo de atuação na Educação Básica: ________anos  

Tempo de atuação no Ensino superior: _________ anos 

Qual o seu regime de trabalho? 

(     ) 20h 

(     ) 40h 

(     ) Dedicação Exclusiva 

 

Já participou de algum projeto que envolvesse a formação de professores? 

 (   ) sim  (   ) não. Em caso afirmativo, especifique:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1- Como obteve inicialmente as informações sobre o PIBID-UFRN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- O que lhe motivou a participar do PIBID como Coordenador de Área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Para você, que ações um docente deve desenvolver para que seja considerado um bom 

professor? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Em sua opinião, o que caracteriza um bom professor de Física/Química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Como o PIBID contribui para a valorização do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Em que aspectos você acredita que o PIBID tem contribuído/interferido na formação 

inicial dos licenciandos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Como você considera que a sua intervenção tem contribuído para o aprendizado de  

Química/Física dos pibidianos?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



8- Como você considera que a sua intervenção tem contribuído para o aprendizado de 

Química/Física dos supervisores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 Em diálogo com os supervisores e pibidianos, vocês tratam/discutem sobre aspectos 

pedagógicos? Em caso afirmativo, como essa conversa acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 Como você avalia os encontros coletivos de planejamento, estudos e discussão entre 

pibidianos, supervisores e coordenadores de área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11- Para você, quais os principais ganhos pedagógicos/didáticos/formativos adquiridos com a 

implantação do PIBID para pibidianos, supervisores, coordenadores de área e escolas 

integrantes? Justifique: 

 

a) Pibidianos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Supervisores 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Coordenador(a) de área – VOCÊ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Escola pública integrante 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12- Em sua opinião, qual a contribuição do PIBID para o desenvolvimento do seu processo 

formativo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Quais são os principais desafios enfrentados por você na coordenação de área do PIBID? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- Como você avalia a sua contribuição para o desenvolvimento do processo formativo dos 

pibidianos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15- Como você avalia a contribuição do PIBID para o desenvolvimento do processo formativo 

dos licenciandos (pibidianos)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica!   



337 
 

Apêndice 3.6 – Questionário professoras IPP 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Questionário de caracterização da professora responsável pela componente curricular 

Iniciação à Prática Profissional do Mestrado em Ensino de Física e Química no 3.ºciclo do 

ensino básico e no ensino secundário (MEFQ) da Universidade de Lisboa - Portugal 
 

Nome: _______________________________ Sexo: (  )M (  )F  

Tempo de atuação na Educação Básica: ________anos 

Tempo de atuação no Ensino superior: _________ anos 

Qual o seu regime de trabalho? 

(     ) 20h 

(     ) 40h 

(     ) Dedicação Exclusiva 

 

1- Já participou de algum projeto que envolvesse a formação de professores? 

(   ) sim  (   ) não. Em caso afirmativo, especifique:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2- O que lhe motivou a participar ser professora de IPP no MEFQ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Em sua opinião, o que caracteriza um bom professor de Física/Química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Em sua opinião, lecionar em IPP contribui de que forma para o desenvolvimento do 

seu processo formativo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Quais são os principais desafios enfrentados na orientação dos alunos do MEFQ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Como você avalia a sua contribuição para o desenvolvimento profissional dos alunos 

do MEFQ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7- Como você avalia a contribuição do MEFQ para o desenvolvimento profissional dos 

futuros professores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada por sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa académica!   
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Apêndice 4 – Guia de Entrevista Individual MEFQ 

 
Objetivos Dimensões Questões 

Conhecer o contributo 
do trabalho 
colaborativo para o 
desenvolvimento 
profissional 

Trabalho 
colaborativo 

Um aspeto valorizado em IPPIII e IPPIV 
foi o trabalho colaborativo – que 
importância atribui às sessões conjuntas 
nas duas unidades curriculares? Acha 
que foram uma mais-valia? Porquê? 
Como avalia a colaboração dos seus 
colegas para o desenvolvimento de seu 
trabalho? 
 Como avalia a colaboração da 
professora cooperante para o 
desenvolvimento do seu trabalho? 
.Como avalia a colaboração da 
professora de IPPIII e IPPIV para o 
desenvolvimento do seu trabalho? 
Que importância dá à planificação e 
discussão coletiva das atividades? 
Quais foram as principais  dificuldades 
sentidas  na preparação das aulas e 
discussão no grupo? Como as resolveu?  

 

Conhecer o contributo 
da investigação sobre a 
prática. 

Investigação sobre a 
prática  

Um dos aspetos valorizados no Mestrado em 
Ensino de F&Q está relacionado com a 
investigação sobre a própria prática. O seu 
relatório possui um cariz investigativo. Que 
importância atribuiu a este tipo de 
investigação? Que reflexão faz sobre essa 
experiência? 

Conhecer o papel que 
atribuem ao contexto 
formativo para o 
desenvolvimento 
profissional 

Contexto formativo  
Que aspetos da sua formação em IPPIII e 
IPPIV considera que foram mais positivos 
para o seu desenvolvimento profissional? 
Por quê?  

 

Caracterizar os 
principais aspectos 
valorizados na 
formação 

Autoavaliação O que mudou em sua compreensão sobre o 
que é ser professor após passar pelas 
disciplinas? A que aspetos considera que se 
deve essa compreensão? 
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Apêndice 5 – Guia Grupo Focal PIBID 
 

 
GRUPO FOCAL COM OS PIBIDIANOS DE  QUÍMICA E FÍSICA (TEMPO MÉDIO: 

1H) 

Dia: Hora:   
 

Local:  
 

Participantes:  

 
MOMENTO 1: 
 
Organização da apresentação dos vídeos : 
Critérios : 
- A apresentação dos vídeos deve ter em torno de 15 minutos (total) 
- Todos os pibidianos presentes devem aparecer nos vídeos 
 
MOMENTO 2 

Objetivos Dimensões Questões 

Identificar as 
concepções dos 
pibidianos sobre 
as 
potencialidades 
oportunizadas 
com a 
participação no 
PIBID 

 
Potencialidad
es do 
contexto 
formativo 

• Como o Pibid lhe tem lhe ajudado em 
sua prática, como futuro docente? 

 O que vocês aprenderam com a participação 
no pibid sobre o ensino de Física/Química 
na escola de Educação Básica? 

 Qual o diferencial do grupo do pibid de 
Química/Física da ufrn? 

 Quais as principais contribuições do pibid 
para a escola? 

 Quais as principais contribuições do pibid de 
Química para a sua formação? 

  
 
 

 

Caracterizar 
concepções dos  
pibidianos no 
tocante  às 
dificuldades  
encontradas na 
participação no 
PIBID 

Dificuldades  
vivenciadas 
no contexto 
formativo 

• Que dificuldades vocês sentem ao 
participar do Pibid? (Pensem agora no 
antes de ir à escola e no depois). 
Foquem em suas práticas profissionais, 
não em aspectos da vida acadêmica. 

No decorrer dos momentos nas escolas vocês 
vivenciaram situações nas quais o trabalho 
docente foi impedido de ser realizado. Falta de 
computador, falta de material... como essas 
intercorrências interferem  no seu 
desenvolvimento profissional, bem como  no 
intuito de ser professor? 

 Quais foram as principais  dificuldades 
sentidas  na preparação das macro e 
micro intervenções e discussão no 
grupo? Como as resolveu?  

• Quais foram as principais  dificuldades 
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sentidas  execução das aulas planejadas 
na escola? Como as resolveu? 

 Uma das principais dificuldades sinalizadas 
pelos professores é a falta de organização 
dos laboratórios. Vocês vivenciaram essa 
realidade? O pibid interferiu de alguma 
forma para  a melhoria do laboratório? 

 
QUÍMICA –ES1 

 Em determinado encontro vocês afirmaram 
que o problema do lixo na escola era 
gritante. Vocês conseguiram realizar alguma 
atividade de impacto para solucionar os 
problemas percebidos no contexto escolar? 

 

Caracterizar as 
aprendizagens  
vivenciadas no 
PIBID 

Aprendizagens  
no contexto 
formativo 

FÍSICA – ES1 
No dia 30 de junho, no momento da avaliação 
do semestre, vocês disseram que não havia 
relação entre o que estava sendo estudado no 
clube de ciências e o que estava sendo visto em 
sala de aula.  Como vocês pensaram a 
organização dessa atividade? Planejaram junto 
ao supervisor? 
Sentiram que houve alguma resistência dos 
alunos em participar por causa disso? 
Como era o estudo do conteúdo trabalhado? 
Vocês já haviam estudado na graduação? 
O grupo de vocês foi o mais alterado no 
semestre. Chegaram 3 pibidianos novatos, saiu 
um antigos. Como vocês avaliam essa 
transição? 
FÍSICA – ES 1 e ES3 
Uma fala de CF2 em um dos encontros foi 
sobre a relação entre ser aluno e ser professor 
ao mesmo tempo. Ele disse: “É estranho 
assumir uma posição diferente. “Quando eu for 
professor, vou  fazer melhor que ele”. A bolsa 
do pibid dá essa possibilidade desde o início do 
curso. Muitos entram no curso sem a 
perspectiva”. Como vocês avaliam essa 
relação? 
 

FÍSICA – ES3 

 Na semana em que faltavam professores 
vocês assumiam a sala de aula. Como foi 
essa experiência? Havia alguma reflexão 
posterior ao trabalho?  

 
QUIMICA – ES2 

 Em uma determinada reunião houve o 
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comentário sobre um aluno que não 
participava muito das aulas e que vocês 
deveriam olhá-lo de forma diferenciada. 
Como percebem esse tipo de intervenção? 

 
QUIMICA – ES1 e ES2 

 Como vocês avaliam a execução do 
Química Forense, Clube de Ciências e 
Módulo Didático? 

 
• Que aprendizagens são priorizadas 

Pibid? Como chegaram a essa 
conclusão? 

 

Conhecer a 
dimensão  do 
trabalho 
colaborativo e 
das práticas 
reflexivas 
centradas na 
escola 
vivenciadas  no 
Pibid  

 
 
 
Trabalho 
colaborativo/
práticas 
reflexivas 
centradas na 
escola. 

 Como avalia a colaboração dos seus 
colegas para o seu  desenvolvimento 
profissional? 

  Como avalia a colaboração do professor 
supervisor para o seu  desenvolvimento 
profissional? 

 Como avalia a colaboração da do 
coordenador de área para o seu  
desenvolvimento profissional? 

 Que importância dá ao planejamento e 
discussão coletiva das atividades? 

 Vocês realizam algum tipo de reflexão após 
as práticas na escola? De que forma? 

 Vocês consideram que há um trabalho 
colaborativo no grupo? Se sim, que tipo de 
colaboração existe? 

  

   

Conhecer o papel 
que atribuem ao 
contexto 
formativo para o 
desenvolvimento 
profissional 

Contexto 
formativo 

 Que aspectos da sua formação  no Pibid 
você considera que foram mais positivos 
para o seu desenvolvimento profissional? 
Por quê?  

Caracterizar os 
principais 
aspectos 
valorizados na 
formação 

Autoavaliaçã
o 

 O que mudou na compreensão de vocês 
sobre o que é ser professor após 
participar do PIBID? A que aspectos 
considera que se deve essa 
compreensão? 
 

 Após a participação no pibid, que professor 
você considera que será?  

 

 
 


