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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou compreender os significados e sentidos que os futuros professores 

de Ciências atribuem às suas trajetórias de formação e assim desvelar suas necessidades no 

âmbito da formação inicial. É fundamentada nos princípios da abordagem qualitativa em 

educação. Valeu-se de entrevista narrativa de cunho (auto) biográfico para a coleta dados e da 

técnica “compreensivo-interpretativa” para análise do material empírico. Teve como questão 

fundante: quais as aproximações e distanciamentos entre as necessidades formativas de 

futuros professores de Ciências bolsistas e não bolsistas do PIBID? O objetivo foi analisar 

quais as aproximações e distanciamentos entre as necessidades formativas de futuros 

professores de Ciências que foram bolsistas e não bolsistas do PIBID. Elenquei como 

objetivos específicos “compreender se os eventos das histórias de vida combinados com as 

trajetórias de formação colaboraram ou (não) para o ingresso dos licenciandos na 

universidade e consequentemente no PIBID” e “verificar se as necessidades formativas se 

diferenciam a depender da participação (ou não) no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) pelos futuros professores de Ciências”. Partindo do primeiro 

objetivo específico, constatei que ao conectarmos a posição social dos licenciandos com suas 

trajetórias de formação é curioso perceber que a situação econômica familiar parece definir 

não apenas mais facilidades, como também a própria escolha pelo PIBID. Quanto ao segundo 

objetivo específico desta pesquisa, surpreendeu-me o fato de encontrar mais necessidades 

formativas que se entrecruzam do que se opõem entre bolsistas e não bolsistas. Em suma, 

constatei que não há tantos distanciamentos quantos se quer fazer existir entre as trajetórias de 

formação e as necessidades formativas de futuros docentes de Ciências pibidianos e não-

pibidianos. Nesse prisma, esse trabalho conclui pela necessidade de continuidade de 

investigação a respeito das necessidades formativas, não só no contexto da formação de 

professores de Ciências, mas de todos os cursos de licenciatura da UFRN, como principal 

ferramenta para (re) construção dos currículos das licenciaturas. 

Palavras-chave: Formação de professores. Necessidades formativas. PIBID. Ensino de 

Ciências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work seeked to understand the significances and directions that the future Sciences 

Teachers assign to their formation path and, this way, they express their formative needs in 

the beginning formation. It is based on a qualitative approach in education. It was used a 

narrative interview to collect data, as well as a “comprehensive, interpretative” technique for 

analysis of the empirical content. It focused on the main question: “what the approximations 

and distances in relation to the formative needs of scholar Sciences Teachers and non-scholar 

PIBID ones?” The objective was to analyze what approximations and distances in relation to 

the formative needs of scholar Sciences Teachers that were scholars and non-scholars in the 

PIBID. It was determined as specific objectives “to understand if the life experiences events 

combined with formation path influence or not the degree students in university, in addition to 

the PIBID ones” and “to check if the formative needs are different depending on the 

participation (or not) in Program for Scholarships for Beginner Teachers by the future 

Sciences Teachers”. According to the first objective, it was concluded that when we link the 

social status of the degree students to their formation path, it is interesting to realize that the 

economic family situation seems to determine not only more facilities, but also the proper 

option of the PIBID. Regarding the second specific objective from this research, it surprises 

the fact of being found more formative needs related than opposite ideas between “Scholars” 

e “non-scholars”. In short, it is concluded that there is not concrete distances concerning 

formation path and formative needs of beginning Sciences Teachers, that are or not pibid 

students. So, this work is concluded by the need of investigating on formative needs not only 

in  Sciences Teachers formation context, but in all the Degree courses of UFRN for the 

re(formulation) of the Degree courses curriculum. 

Keywords: Teacher Formation. Formative needs. PIBID.  Science Teaching. 
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INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO DE MIM E DA MINHA PESQUISA  

 

 
“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica 

aquietado, acomodado” (ARIANO SUASSUNA ).  

 

 

Fonte: Acervo pessoal (DANTAS, 2017). 

 

Os caminhos que me levaram até a escrita desta dissertação foram tecidos de muita 

força de vontade, perseverança, e, principalmente, da minha
1
 capacidade de lutar pela 

materialização de um sonho traçado ainda na infância. Seria eu, estudante da escola pública 

Antero Ferreira de Lima, do município de Cuité no interior da Paraíba, que em suas mais 

ingênuas palavras respondeu à sua professora da antiga quarta série “Quando eu crescer quero 

ser professora!”. Naquela época, a vida apresentava-se de forma muito árdua, porém o meu 

amor pela escola fazia-me forte, e, sobretudo, confiante em mudar minha própria realidade. E 

por falar em confiança, essa foi a principal palavra a qual eu tive que me apegar durante toda 

minha trajetória pessoal e profissional, e assim ultrapassar as pedras encontradas “no meio do 

caminho”, como disse Carlos Drummond de Andrade (2013).  

Por isso, a imagem que ilustra esta introdução diz muito sobre minha trajetória de 

formação, como diz a música Estrada “você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até 

                                                             
1 Todo o texto dessa dissertação está escrito em primeira pessoa por se tratar de uma pesquisa fundamentada nos 

princípios da pesquisa (auto) biográfica e na escrita de si.  
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aqui” (GARRIDO et al., 1998). Pois foi ainda na “epigêneses da infância”, como disse 

Augusto dos Anjos (1994), que decidi sair da zona rural e ir para cidade em busca da escola, 

lugar onde encontrei aprendizagens essenciais para transformar minha própria realidade 

(FREIRE, 2005). Atitudes que se repetiram durante o meu curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas e também no momento que decidi sair da cidade de Baraúna- PB e me aventurar 

pelas estradas potiguares para realizar o meu tão almejado sonho de tornar-me Mestra em 

Educação.  

Há quem diga que não conseguimos nada sozinho. Eu acredito que existem exceções, 

contudo, não posso negar que contar com o apoio afetuoso e cheio de esperança do meu 

esposo Jean Rodrigues foi de suma importância. Dividir a vida com alguém que aplaude 

nossas vitórias é fundamental e principalmente quando compartilhamos além dos afetos à 

escolha pela docência. Fazendo-me ter a certeza de que não há nada “melhor para a saúde que 

um amor correspondido”, como escreveu Vinícius de Moraes (apud FERREIRA, 2011, p.02). 

Algo fundamental no momento que decidi fazer uma pós-graduação longe de casa, com pouco 

dinheiro no bolso e muita vontade de realizar o meu tão sonhado curso de Mestrado. Tudo 

isso começou a materializar-se no dia que fui aprovada e classificada na seleção de mestrado, 

recebendo o mais lindo “sim” da minha vida acadêmica advindo do meu orientador Marlécio 

Maknamara. Ao decorrer desses dois anos, aprendi com ele o que realmente é ser 

pesquisadora, assim como, ser alguém melhor todos os dias, levando sempre boas energias 

por aonde eu for.  

O lugar de onde eu vim diz muito sobre mim 

foto 02:  Sítio Catolé município de Cuité –PB. 

 

Fonte: Acervo pessoal (DANTAS, 2015). 
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Enquanto filha de dois agricultores aprendi ainda na infância a acordar cedo para 

cuidar das hortas de coentro – principal sustento da nossa família “de seca a inverno” naquela 

época.  Foi ali que aprendi a preparar o solo, quais sementes utilizar e também sobre o tempo 

certo de plantar e de colher cada hortaliça. Após realizar essas primeiras obrigações do dia, 

era hora de ir à escola. Com um caderno em uma mão e um lápis na outra, eu saía feliz da 

vida. Já no caminho, uma voz ecoava: “Obedeça à sua professora!”. Eu não entendia muito 

bem o valor daquela frase, mas seguia “à risca”, não porque eu tinha medo, mas sim, pelo fato 

de amar a escola e já reconhecer que era ali que eu encontraria o caminho certo a seguir. 

Ensinamentos oferecidos por meus pais: Dona Vitória e Seu Valdemiro, meus primeiros 

professores que, mesmo sem ter conhecido o mundo das letras, ensinaram-me não somente a 

cuidar das hortas, mas a plantar o amor, a regar os bons sentimentos, a velar pelo respeito ao 

próximo, e, sobretudo, me encaminharam para a vida.  

Recordo-me que a passagem da escola da zona rural no município de Cuité- PB para a 

cidade de Baraúna- PB foi um grande marco na minha trajetória escolar. Lembro-me que 

havia “preconceitos” com os alunos provenientes da zona rural, pois acreditavam que nós não 

acompanhávamos o nível da “escola da cidade”. Entretanto, durante minha passagem pela 

escola Felipe Rodrigues de Lima, ser aprovada por média já no terceiro bimestre era uma 

questão de honra para mim. Nesse contexto, lembro-me de Paraiso (1996, p.145), quando a 

autora ressalta: 

as manifestações culturais das/os estudantes da roça não são apenas 

silenciadas e negadas no currículo em ação: elas são inferiorizadas e tidas 

como "faltas" ou falhas, que devem ser corrigidas. É assim que o currículo 

contribui para criar estereótipos com relação a algumas culturas e para 

legitimar manifestações e conhecimentos de grupos específicos que têm mais 

poder na sociedade. 

 

 Ainda de acordo com essa autora, o preconceito com os alunos (as) da Zona Rural é 

algo a ser contestado e problematizado, uma vez que “sendo chamadas/os injustamente de 

"atrasadas/os", as/os estudantes que não são da cidade tentam dar ao curso aquilo que a 

cultura escolar valoriza - notas boas, silêncio e atenção durante as aulas” (PARAISO, 1996, 

p.146). Nessa direção, entendo ser necessário “que a luta pela voz e pelo fortalecimento dos 

grupos marginalizados tem que ser forjada dentro da escola” (PARAISO, 1996, p. 155). 

Resistir a todo esse processo de segregação e discriminação não foi fácil para mim, no 

entanto, aprendi a valer-me das críticas como um impulso, deixando as negatividades para trás 

e seguindo sempre adiante de cabeça erguida com muito orgulho das minhas origens.     
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Contudo, entendo que ser resiliente não é o suficiente para sanar as lacunas gritantes 

invisibilizadas pelo “currículo oficial” que por muitas vezes privilegia a cultura dos grupos 

dominantes (PARAISO, 1996). Dessa forma, entendo ser necessário transformar “o currículo 

num espaço de contestação, onde as representações de diferentes grupos sejam 

desconstruídas, problematizadas, disputadas e transformadas” (PARAISO, 1996, p.152).   

Mas a passagem pela escola da Zona Rural e urbana tiveram outras nuances que 

deixaram marcas bastante positivas as quais estão impregnadas no meu “eu” pessoal e 

profissional. E como bem observa Delory-Momberger (2014, p.111), “a escola está no centro 

de múltiplos jogos de representação na maneira de como os alunos constroem, para si mesmos 

e para os outros, sua história e seu devir”. Apresentando-se assim como um lugar único o qual 

nos marca profundamente por sua dupla especificidade:  

nunca no curso de sua vida, o indivíduo sofre tantas transformações físicas e 

psíquicas- cada uma das quais representa, em graus diferentes, choques 

biográficos. E, nunca mais, no curso de sua vida, será exigido dele que inicie 

aprendizagens tão diferentes e que se aproprie de saberes tão numeroso 
(DELORY-MOMBERGER, 2014, p.111).  

 Posso afirmar que as primeiras boas lembranças da escola remete-se a minha 

professora Josefa Dantas (prima Zefinha). Com ela tive o privilégio de aprender a ler e 

escrever, e também compreender o mundo da matemática. A ela devo todo meu respeito, 

admiração e carinho, por ter sido o pilar da minha formação, e, sobretudo, por ter me 

estimulado desde a infância a mudar minha realidade a partir dos estudos. Já no ensino 

fundamental, lembro-me com muito carinho das aulas de Língua Portuguesa da professora 

Sônia Ferreira. A ela devo o gosto que tomei pela leitura e escrita e até mesmo por saber 

diferenciar “Romantismo” de “Naturalismo”. No entanto, isso é algo ínfimo diante das vezes 

que ela segurou minha mão e disse que eu “iria conseguir”. Seus elogios, seu carinho, sua 

forma doce de me reconhecer como ser humano e como aluna foram fundantes na minha vida 

pessoal e profissional. Outra personagem de primordial importância foi à professora 

Risoleide, que lecionava Arte e Ciências. Com ela aprendi o quanto o respeito e o carinho na 

relação professor-aluno são importantes. Levo comigo a sua postura e o seu jeito “sensato e 

amoroso” de perceber o outro e o mundo a sua volta. Para concluir, recordo-me do mestre 

José Olavo dos Santos (primo Lavinho). Aprender Geografia se tornava fácil com suas aulas 

tão sábias, seu jeito tão respeitoso e didático ao tratar sobre “Coordenadas Geográficas e 

Guerra Fria”. Além disso, não me esqueço dos “livros” emprestados no ano de vestibular, das 

revistas com atualidades e das impressões de materiais diversos. Pode parecer ingênuo para 
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uns, mas para uma adolescente cheia de sonhos e sem nenhuma condição financeira na época, 

esse ato grandioso foi crucial para meu ingresso na universidade. E como bem teorizou Freire 

(1992), a educação é “um ato de amor”, sendo assim, a ação docente o alicerce da formação 

escolar. Ações estas muito bem representadas por estes professores e professoras, os quais são 

lembrados aqui com muito carinho e respeito.  

 Para Souza (2007, p.63), ao narrar nossas histórias traçamos um processo de 

recuperação do eu, e, a memória narrativa, como virada significante. Isso marca um olhar 

sobre si em diferentes tempos e espaços, os quais se articulam com as lembranças e as 

possibilidades de narrar experiências. Nessa direção, ao rememorar às experiências 

oportunizadas pelo âmbito escolar, posso dizer que foi graças a elas que me tornei forte, 

aprendi a responder as críticas, sendo cada dia melhor naquilo que eu amava (amo) fazer – 

estudar.  E foi através dessa fortaleza que, em novembro de 2004, eu recebi com certa 

maturidade a notícia que eu precisava lutar não só por boas notas nos componentes 

curriculares, mas, também por minha saúde. Confesso que naquele momento, eu não tinha 

nenhuma noção do quanto seria difícil para mim, em meus plenos 15 anos, passar por um 

momento tão delicado. Vivenciei muitas provações durante os mais longos 12 meses da 

minha vida. Foram noites de solidão, de muita introspecção. Fiquei a pensar que sentia-me 

injustiçada. Naqueles dias “cinzas”, refleti bastante o quanto não damos valor ao simples ato 

de andar, de comer com nossas próprias mãos e de sermos, principalmente, livres. Após 

muitas reflexões cheguei à conclusão que eu estava viva e que precisava lutar por mim, por 

minha família e pelos meus sonhos. A partir daí, tive a ideia de abrandar o martírio do 

repouso cirúrgico, estudando os conteúdos de todas as disciplinas do 1° ano do ensino médio, 

visando meu retorno em junho de 2005, algo que colaborou bastante para a minha 

recuperação física e psicológica naquele momento de incompreensões.  Hoje rememoro essa 

experiência com muito orgulho, pois posso olhar para o meu passado e perceber o quanto 

devemos valorizar o simples fato de estarmos vivos e com saúde. E como bem ressalta 

Thompson (1998, p.208), “recordar a própria vida é fundamental para nosso sentimento de 

identidade, continuar lidando com essa lembrança pode fortalecer ou recapturar a 

autoconfiança”.  

Em 2007, conclui o ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

de Baraúna- PB e prestei vestibular para licenciatura em Matemática e História. Quando falo 

isso, muitos me indagam: “Como você foi parar no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas?” A resposta é bem simples: eu gostava de todas as áreas do conhecimento e não 

me importava a qual iria lecionar, pois o que eu queria mesmo era ser professora. Ao 
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ingressar no curso de Matemática em 2008, compreendi ao decorrer do tempo que fazer 

cálculos é muito interessante, mas percebi que era a dinâmica da vida, e, especialmente, a 

humana que impulsionava meu eu profissional e pessoal. Foi então que decidi fazer vestibular 

para licenciatura em Ciências Biológicas no Centro de Educação e Saúde (CES), campus da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizado no município de Cuité na 

Paraíba. Ingressei em 2009, no turno noite. Precisei conciliar meu curso com o trabalho de 

servidora pública na cidade de Picuí- PB e, posteriormente, na cidade de Nova Palmeira-PB, 

ambos via concurso público.   

Quando prestei essas seleções de “vestibulares e concursos públicos”, confesso que 

jamais imaginei como iria deslocar-me para dar conta de trabalhar e estudar em cidades 

diferentes e com distâncias significativas. Inicialmente foi um pouco complicado, porque eu 

tinha que viajar 100 km de moto e mais 150 km de ônibus para cumprir com os meus ofícios. 

E para fazer todo esse percurso durante os cinco dias da semana no decorrer de cinco anos 

letivos, eu acordava às 05h00min da manhã e só retornava a minha casa às 11h30min da 

noite. Durante esses anos comprometi meus finais de semana, feriados, dias santos e muitas 

noites de sono por inúmeras vezes. Não me arrependo. Faria tudo outra vez, porém com a 

maturidade de calcular as distâncias e a realidade dos ônibus da minha região.  

O meu trabalho como Orientadora Social no município de Nova Palmeira-PB, iniciado 

em 2010, foi de extrema importância para minha formação pessoal e profissional. Aprendi 

muito com o ambiente de trabalho, sobre a realidade das políticas públicas direcionadas às 

crianças e aos adolescentes do nosso país, como elas são elaboradas e também como são 

aplicadas na prática. Meu ofício se resumia na construção de “projetos socioeducativos” para 

desenvolver com adolescentes participantes dos programas sociais do governo federal. Foi a 

partir dessas vivências que eu aprendi a lidar com o público jovem, a ter domínio de sala de 

aula, assim como, adquirir respeito dos educandos sem precisar apelar para o autoritarismo. 

Por outro lado, também tive a oportunidade de conhecer os extremos das desigualdades 

sociais ainda gritantes no nosso país e do quanto às políticas públicas sociais precisam andar 

de mãos dadas com a educação.  

Quanto ao meu curso em Ciências Biológicas encantei-me com muitas disciplinas, 

sobretudo, Genética, Bioquímica, Microbiologia, Biotecnologia e Botânica, mas em meio ao 

contato com as disciplinas pedagógicas eu não tive nenhuma dúvida – foi amor à primeira 

vista. Lembro-me que esse afeto surge no momento que cursei a disciplina de Legislação 

Educacional com os professores: Lauro Xavier e André Martins, ambos da UFCG- CES na 

época. Com eles aprendi a ver o mundo de outra forma. Percebi o quanto podemos colaborar 
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com as mudanças que queremos para o mundo, partindo das nossas atitudes diárias – desde o 

ato de respeitar o próximo, o meio ambiente, assim como indignar-se com as desigualdades 

sociais. Os conhecimentos que adquiri com esses professores propuseram-me grandes êxitos, 

tanto no ponto de vista intelectual quanto humano. Pois a partir daí, conscientizei-me de fato 

do meu ofício como docente e entendi o sentido da frase postulada por Freire (2005, p.106) 

“me movo como educador, porque primeiro, me movo como gente”.  

Na universidade participei de todos os projetos que estavam ao meu alcance. Cursei 

tudo que eu julgava importante para minha formação. Aproveitei ao máximo o que o âmbito 

acadêmico ofereceu-me. Dentre as inúmeras experiências que vivenciei no CES, lembro-me 

que de 2011- 2013 participei como professora monitora do Programa Vestibular Solidário da 

UFCG, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e extensão (PROPEX). Foram dois anos 

de muito aprendizado, e um dos maiores presentes foi ver que a maioria dos participantes do 

período se tornou meus colegas de Campus e inclusive de curso. Uma experiência ímpar na 

minha formação profissional, pois aprendi muito sobre a docência. Tive a certeza que somos 

seres em permanente construção e que muitas vezes precisamos repensar nossas práticas e 

modo de agir, porque enquanto 

mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é 

uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que 

meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 

espírito (FREIRE, 2005, p. 77). 

 

Diante disso, observo que vivenciar a docência concomitantemente com o curso de 

licenciatura foi de suma importância para a minha desenvoltura como professora. Ainda em 

2012, ingressei no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), no qual 

permaneci até junho de 2014. Minha atuação se deu na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Lordão, localizada na cidade de Picuí-PB. Não há palavras 

que descrevam a importância dessa experiência oportunizada pelo PIBID na minha formação. 

Tais vivências foram constituídas no âmbito de uma escola muito bem organizada, 

humanizada, com supervisores, coordenadores do PIBID bastante competentes e colegas 

pibidianos extremamente solidários. Dentre esses colegas destaco a minha grande amiga e 

colega de curso Luzivânia Oliveira, minha companheira de luta, de noites de estudo,  

compartilhamentos de almoços e de materiais didáticos. Alguém que pude contar em todos os 

momentos, inclusive dividir as angústias e alegrias da vida pessoal e profissional. Confesso 

que aprendi com ela muito mais do que nos livros. Foi aquele porto seguro que impulsionou 
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os meus sonhos para frente, como disse (ARIANO SUASSUNA apud SILVA, 2017). 

Relembro aqui também de dois professores indispensáveis na minha passagem pelo PIBID e 

também na minha formação acadêmica: Francisco José Victor de Castro (coordenador do 

subprojeto de Biologia do CES) e José Carlos Oliveira Santos (coordenador institucional do 

PIBID da UFCG) – meu orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC). Ambos 

fundamentais para a minha formação e principalmente no momento de transição do término 

do meu curso de licenciatura e a escolha pelo mestrado em Educação.  

De 2014 a maio de 2016, atuei como professora no estado da Paraíba na cidade de 

Baraúna-PB. Lembro-me que eu havia colado grau há menos de um mês quando recebi o 

convite para lecionar no ensino médio da escola estadual de Baraúna- PB. Confesso que foi 

um dos momentos mais felizes da minha vida, pois eu iria atuar como professora na escola 

onde eu estudei. Lecionar para os filhos das minhas vizinhas e inclusive para os meus 

parentes. Era uma mistura de felicidade com ansiedade, pois pela primeira vez eu teria a 

chance de demonstrar um pouco do que aprendi a meus conterrâneos. A experiência desses 

dois anos e meio de trabalho docente trouxe-me grandes êxitos. Posso dizer que não há nada 

melhor do que ser reconhecida pelo meu trabalho, não só pela “matéria que eu ensinei”, mas 

por ter construído elos de respeito e afetividade naquele âmbito escolar. Tais fatos lembra-me  

Freire (2005, p.145) quando ele nos diz que a educação não deve ser vista,  

como  uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, 

os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura 

racionalista. Nem tão pouco jamais compreendi a prática educativa como 

uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina 

intelectual. 

 E, é a partir desse pressuposto que eu tenho tecido a minha atuação como professora, 

seja na minha cidade ou em qualquer outro lugar, pois acredito que educar é antes de tudo um 

ato de amor e de respeito entre alunos e professores. Mas a vida é feita de escolhas e em 

março de 2016 eu tive que me deslocar até Natal no Rio Grande do Norte para construir mais 

um sonho que foi o de me tornar Mestra em Educação. Deixei meus alunos com um “até 

logo” de coração doendo, porém com a certeza que foi a melhor decisão naquele momento. 

Era hora de construir esta pesquisa, um projeto rascunhado em 2013, resultado das minhas 

experiências como pibidiana, porém com um olhar mais amadurecido da então professora de 

Ciências e Biologia.   

E foi partir dessas minhas vivências no esfera do PIBID que surgiu o desejo de 

construir uma pesquisa na qual “as vozes dos professores” (GOODSON, 2003) fossem 

ouvidas. Naquele momento, não muito distante de conhecer a pesquisa (auto) biográfica, 
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ainda nas minhas reflexões de pesquisadora iniciante, indagava-me: quais trajetórias foram 

tecidas por aqueles que escolheram a docência? Quais sentidos e percepções seriam 

desvelados por futuros docentes em Ciências e Biologia ao refletirem sobre suas próprias 

necessidades formativas no contexto da formação inicial?  Diante dessas minhas inquietações 

jamais imaginei que haveria um método científico que almejasse construir um conhecimento 

que não se limitasse apenas às experiências profissionais, mas também aquelas vivenciadas 

por todo o entrelaçar da existência dos sujeitos (NÓVOA, 2000). Conheci a pesquisa (auto) 

biográfica e no início encarei como um desafio, mas a partir de muitas leituras percebi que os 

meus anseios de escutar atentamente as trajetórias de futuros professores (SOUZA, 2006), 

estavam autorizados cientificamente. Nesta perspectiva, busquei escutar esses docentes em 

processo de formação, pois acredito que somente eles podem nos contar sobre as alegrias e 

angústias que perpassam o caminhar para docência (PASSEGI, 2011).  

Diante disso, entendo que escutar o que os futuros professores de Ciências e Biologia 

têm a nos dizer sobre suas próprias necessidades formativas se torna primordial no âmbito da 

formação inicial. E assim, sanar as lacunas que tanto desafiam os cursos destinados a formar 

professores para o ensino básico no nosso país (MIZUKAMI, 2002). Uma vez que as 

pesquisas que se ocupam sobre formação de professores de Ciências argumentam que a 

formação inicial não tem garantido por si só a qualificação docente esperada (VILLANI e 

FREITAS, 2002). Nessa direção, entendo que o levantamento das necessidades formativas de 

futuros professores é primordial para construção de um currículo que se adeque às 

necessidades e potencialidade cada curso de licenciatura (LIMA, 2015).  

A partir daí, observo que refletir sobre a formação dos meus pares – professores de 

Ciências – tem sido um desafio que me propus desde a licenciatura e almejo continuar para 

além da escrita dessa dissertação. Essa escolha não foi aleatória nem por falta de opção, mas 

sim, por ser aquilo que sempre moveu minha vida profissional e pessoal, que julgo valer a 

pena conhecer, e isso para mim já é bom ponto de partida. Embora essas premissas já me 

inquietassem desde a graduação, encontrei respaldo científico no método (auto) biográfico 

para construir essa dissertação na qual os principais autores/atores são futuros professores de 

Ciências. Ainda de acordo com Souza (2006), essa abordagem metodológica supera a 

racionalidade técnica e dá voz aos professores os quais, ao narrarem suas histórias de vida 

evidenciam uma diversidade de experiências de sujeitos diferentes e singulares 

(DAMARTINI, 2008).  

Diante disso, centralizei como ponto de partida para a construção deste trabalho, a 

seguinte indagação norteadora: quais as aproximações e distanciamentos entre as 
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necessidades formativas de futuros professores de Ciências bolsistas e não bolsistas do 

PIBID? Neste intuito, os sujeitos participantes deste trabalho foram futuros docentes dos 

cursos de Biologia, Física e Química bolsistas do PIBID Interdisciplinar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e também alunos dos respectivos cursos que não 

participaram do programa. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar quais as aproximações 

e distanciamentos entre as necessidades formativas de futuros professores de Ciências que 

foram bolsistas e não bolsistas do PIBID. Nessa perspectiva, elenquei como objetivos 

específicos: compreender se os eventos das histórias de vida combinados com as trajetórias de 

formação colaboraram ou (não) para o ingresso dos licenciandos na universidade e 

consequentemente no PIBID; Verificar se as necessidades formativas se diferenciam a 

depender da participação (ou não) no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID) pelos futuros professores de Ciências.  

Além de conter a presente introdução, este trabalho de dissertação está organizado em 

quatro capítulos e em seguida as considerações finais. No primeiro capítulo intitulado de 

“Perspectivas teórico-metodológicas” faço uma discussão sobre a formação de professores de 

Ciências, com o propósito de apresentar alguns aspectos históricos; como surge esse campo e 

quais são seus dilemas e desafios. Em seguida, apresento um levantamento bibliográfico 

realizado junto ao Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo intuito foi conhecer quais discussões acadêmicas 

têm sido evocadas em nível de mestrado e doutorado e de que forma essas investigações 

dialogaram com a presente pesquisa. 

Já no segundo capítulo denominado “Trilhando pelos caminhos da pesquisa (auto) 

biográfica” trago inicialmente algumas considerações sobre o meu encontro acadêmico com o 

método (auto) biográfico. Logo após, faço algumas ressalvas sobre a inserção dessa 

abordagem no campo das pesquisas sobre formação de professores. Trago uma discussão 

sobre a importância das histórias de vida para construção do trabalho científico e também no 

processo de heteroformação. Posteriormente, exponho o caminho trilhado para construção do 

material empírico. Apresento as entrevistas narrativas utilizadas como instrumento de coleta 

de dados e a análise compreensiva-interpretativista como técnica de análise das falas dos 

sujeitos. Por fim, traço o perfil dos futuros professores de Ciências – autores e atores dessa 

pesquisa.  

O terceiro capítulo intitulado “Histórias de vida e necessidades formativas” teve como 

questão fundante: quais os eventos das histórias de vida dos futuros professores de Ciências 

que os encaminharam para “ser ou não bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
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Iniciação a Docência?” Faço inicialmente algumas considerações sobre os desafios de ensinar 

Ciências e consequentemente o desafio de formar professores dessa área do conhecimento. 

Para cumprir com esse propósito, abordo as necessidades da “situação atual” (LIMA, 2015), 

nas quais os licenciandos bolsistas e não bolsistas do PIBID expressam suas dificuldades (ou 

não) das suas trajetórias escolares até o ingresso no ensino superior. Posteriormente apresento 

o entrecruzamento das falas dos sujeitos participantes da pesquisa e trago uma discussão sobre 

os achados de acordo com o referencial teórico proposto. Para finalizar, exponho algumas 

considerações sobre as necessidades formativas desveladas pelos futuros professores de 

Ciências, das trajetórias escolares até o ingresso na universidade. 

Por fim, trago o quarto capítulo intitulado “Necessidades formativas na formação 

inicial”, o qual teve como objetivo verificar se as necessidades se diferenciam a depender da 

participação ou não do PIBID, pelos futuros professores de Ciências. Para iniciar, abordo 

alguns pontos teóricos sobre a importância de se conhecer as necessidades formativas no 

âmbito da formação inicial. E em seguida apresento as análises das falas dos futuros 

professores de Ciência e, para encerrar, teço as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1- PESRPECTIVAS TEÓRICAS  

 

Neste capítulo farei uma discussão sobre a formação de professores de Ciências, com o 

propósito de apresentar alguns aspectos históricos, como surge esse campo, seus dilemas e 

desafios. Em seguida, apresentarei um levantamento bibliográfico realizado junto ao portal de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), cujo intuito foi conhecer quais discussões acadêmicas têm sido evocadas em nível 

de mestrado e doutorado e de que forma essas investigações podem dialogar com a presente 

pesquisa.  

1.1 Formação de professores 

  

Eis- nós de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui 

estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer 

como professor, os quais cruzam nossa maneira de ser com a nossa maneira 

de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. 

“É impossível separar o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 2000, 

p.17). 

 

Para cumprir com o desafio de construir esta pesquisa sobre formação de professores 

de Ciências recorri ao “Dicionário em Construção – Interdisciplinaridade” – de Fazenda 

(2001), no qual está conceituado o significado do termo fundante dessa pesquisa – formação. 

Nessa obra, Batista (apud FAZENDA, 2001, p.136), observa que a “formação implica no 

reconhecimento das trajetórias próprias dos homens e mulheres, bem como exige a 

contextualização histórica dessas trajetórias, assumindo a provisoriedade de propostas de 

formação de determinada sociedade”. Para essa autora, formar professores é um processo em 

permanente construção, que ainda possui lacunas, porém está intimamente empenhado com a 

forma de observar, explicar e interferir no mundo. 

 Nesse sentido, pesquisar sobre formação de professores se torna inesgotável quando 

reconhecemos os significados e sentidos que são tecidos em tempos e espaços distintos, 

complexos e culturalmente situados no mundo (FAZENDA, 2001). Para Pimenta (2008, p.29) 

“a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes 

iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos 

contextos escolares”. O conjunto dessas definições sobre formação serviu-me de ancoragem 

para a ótica que atribuo à formação de professores de Ciências nessa pesquisa, pois a entendo 

como um processo construído ao longo da vida. E nesse prisma, a construção se dá na imersão 

do sujeito em um mundo de conotações, valores, significados e sentidos característicos de 



28 

 

cada contexto histórico (PASSEGGI, 2011), sendo assim, impossível dicotomizar o eu 

pessoal do eu profissional (NÓVOA, 2000).  

Em outras palavras, as trajetórias de formação se dão a partir das relações que 

articulam o individual e o coletivo, o pessoal e o profissional, o cultural e o biológico de cada 

sujeito (FAZENDA, 2001). Sendo assim, “impossível separar o eu profissional do eu pessoal” 

como bem ressalta Nóvoa (2000) na epígrafe que inicia este capítulo. Diante desse 

entendimento, almejo construir um conhecimento científico que dialogue com a realidade dos 

sujeitos; que vise unir e não fragmentar; que seja para libertar e não pra oprimir; que sirva 

para transformar a minha existência e também dos meus pares (FREIRE, 2005). Para 

enveredar nessa investigação sobre formação de professores de Ciências, faço no próximo 

tópico uma breve retrospectiva histórica sobre alguns aspectos relevantes que estão 

imbricados a esse processo. 

Mas para discutir sobre formação de professores se faz necessário tentar responder a 

seguinte indagação: em qual momento histórico iniciam-se as discussões a respeito da 

necessidade de formar professores? Para Saviani (2009), as primeiras preocupações de 

oferecer uma boa formação para aqueles que escolheram o ofício da docência são atribuídas 

ao século XVII, explicitada no livro “Didática Magna” de autoria de Comenius. Nessa obra, o 

autor realça em suas escritas “que às igrejas não faltem com professores instruídos” 

(COMENIUS 1997, p.14), para aqueles alunos que desejam aprender. Essa citação deixa claro 

já haver uma inquietação no tocante a preparar aqueles que optaram pela docência. No 

entanto, a propositura de formar professores exigiu uma posição institucional apenas no 

século XIX, após Revolução Francesa, quando se passa a valorizar a premissa de uma 

população instruída. E a partir desse período foram instituídas as Escolas Normais com a 

finalidade de preparar profissionais que desejavam o magistério (SAVIANI, 2009).  

No Brasil, a iniciativa de ofertar cursos para formar professores emerge após a 

independência, quando se debatia a abertura e a organização de instruir a população 

(SAVIANI, 2009; BORGES, et al., 2011). Contudo, a discussão em torno da necessidade de 

formar professores em áreas específicas ainda é bastante recente na história da educação do 

nosso país.  A mesma deriva do processo que incide, concomitantemente , quando se amplia a 

oferta de escolarização, com a consequente instituição dos Sistemas Nacionais de Ensino 

(SNE) no século XIX.  Tendo em vista que a ampliação da oferta de escolarização nesse 

momento evocou á necessidade de uma formação específica para lecionar (SAVIANI, 2009). 

Essa iniciativa surge a partir das transformações do mundo moderno com as radicais 

modificações na organização no mundo do trabalho, que de certo modo influenciou na 
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formação de professores em áreas específicas no Brasil (SOUZA  et al., 2014). Em relação à 

qualidade da formação oferecida aos professores em nosso país, temos como exemplo as 

reivindicações dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação
2
 na década de 1930 

(SAVIANI, 2011). No entanto, desde o início esse processo tem sido atrelado a diferentes 

interesses, lutas e desafios, caracterizando-se como um cenário de avanços, mas também de 

retrocessos (CONTREIRAS, 2002; DOURADO, 2016, SAVIANI, 2011). 

  No que diz respeito à formação inicial de professores no nosso país, Saviani (2011) 

elenca dois modelos distintos que surgiram ainda no século XIX. O primeiro trata-se do 

modelo conteudista, fundamentado no princípio de que à formação docente se completa a 

partir do domínio dos conhecimentos de sua área específica e que a prática se daria no 

momento do exercício da profissão. Contrapondo-se a esse modelo, temos a premissa de que a 

formação de professores deveria ter como princípio norteador o preparo didático-pedagógico. 

Por essa ótica, seria responsabilidade das instituições formadoras adequar os currículos, 

disciplinas que preparassem os professores iniciantes para atuar na prática da sala de aula. 

Para esse autor, o perfil conteudista se consolidou nos cursos destinados a formação de áreas 

específicas, e o modelo didático- pedagógico na formação docente para lecionar nas séries 

iniciais. Essa dualidade ainda é presente na atualidade, tendo prevalecido esse primeiro 

modelo, embora tenhamos muitas contestações por parte da comunidade de pesquisadores e 

pesquisadoras em educação (SAVIANI, 2011).  

A tendência conteudista perpetuou da década de 1960 a meados da década de 1980, 

como balizadora teórica dos cursos destinados a preparar profissionais para ensinar Ciências 

(NASCIMENTO, et al., 2010). O professor de Ciências era intitulado como um técnico, 

responsável por memorizar conhecimentos científicos e executar protocolos didáticos 

elaborados por estudiosos da área educacional. De acordo com Chassot (apud 

NASCIMENTO et al., 2010, p. 234), os cursos que visavam formar docentes de Ciências 

eram “extensos e descritivos , com aulas de laboratórios que visavam apenas confirmar a 

teoria já ensinada”.   

Sendo assim, tínhamos uma formação de professores que priorizava os conhecimentos 

científicos, totalmente divorciados da realidade escolar a qual esses profissionais iriam atuar 

(NASCIMENTO et al., 2010). Nessa época, as iniciativas que visavam melhorar o ensino de 

Ciências no Brasil utilizavam títulos chamativos, tal como “Educação em Ciência para 

                                                             
2 O manifesto dos Pioneiros da Educação apresentou-se como um instrumento político.  Expressou-se como uma 

posição de um grupo de educadores que se organizaram na década de 1920 e que vislumbrou na Revolução de 

1930 a ocasião de vir a controlar da educação brasileira (SAVIANI, 2004). 
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Cidadania”, vislumbrando a partir desse perfil de anúncio melhorar o desenvolvimento do 

país (KRASILCHIK, 1998). No entanto, estudos realizados posteriormente apontam que essas 

iniciativas não obtiveram êxito, tendo em vista que não houve um diálogo entre as 

proposituras educacionais e os cursos destinados à formação docente em Ciências 

(NASCIMENTO, et al., 2010).  

  Contudo, no final da década de 1980, pesquisadores da área do ensino de Ciências 

passam a reivindicar uma formação de professores fundamentada no ideal crítico e reflexivo. 

Esses estudiosos defendiam uma formação que articulasse os conhecimentos científicos com o 

contexto social e também o cultural (DELIZOICOV e ANGOTTI, 2007). Tais pressupostos 

contribuíram para que na atualidade a formação docente seja considerada como pilar das 

políticas educacionais do país, tendo em vista o papel desempenhado por esses profissionais 

na organização da nossa sociedade (DEMO, 2002).  E mesmo diante desses avanços teóricos 

sobre as práticas formativas, efetuadas em diferentes contextos, ainda não alcançamos 

mudanças significativas quando nos remetemos à formação de professores de Ciências 

(KRASILCHIK, 2000). Uma vez que a maioria dos cursos voltados para o ensino de Ciências 

encontra amplas dificuldades ao implementar um currículo que articule conhecimentos 

específicos e pedagógicos (NASCIMENTO, et al., 2010). Romper com essa tendência não é 

fácil, porém não julgo impossível, e acredito que esse caminho está sendo trilhado, mas a 

passos lentos. Uma das provas desse caminhar é a produção dessa pesquisa construída por 

mim, que visa refletir como licenciandos compreendem suas próprias necessidades formativas 

no âmbito da formação inicial.  

1.2 A formação de professores de Ciências como campo de pesquisa  

No tocante ao campo das pesquisas Carvalho e Gil-Pérez (2011, p.17) realçam que até 

pouco tempo os estudos sobre formação de professores tinham como principal foco 

diferenciar “bons e maus professores”. Ao passar dos anos a indagação que se tem é “quais 

são os conhecimentos que nós professores, precisamos adquirir” (CARVALHO e GIL-

PÉREZ, 2011, p.17), para melhorar a qualidade da profissão docente? Nesse sentido:  

a complexidade da atividade docente deixa de ser vista como um obstáculo à 

eficácia e um fator de desânimo, para tornar um convite a romper com a 

inércia de um sentido monótono e sem perspectivas, e, assim, aproveitar a 

enorme criatividade potencial da atividade docente. Trata-se enfim, de 

orientar tal tarefa docente como um trabalho coletivo de inovação, pesquisa 

e formação permanente (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 19-20).        
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Ainda de acordo com esses autores, o trabalho docente não é, e nem deveria ser uma 

tarefa isolada, mas , ao contrário, deve se fundamentar em um trabalho coletivo durante todo 

o processo do ensino e aprendizagem. Esse perfil de professor ora defendido, assume a 

criticidade, o compromisso, a ética, e a competência para atuar numa perspectiva 

transformadora frente à sua realidade (FREIRE, 2005; CONTRERA, 2002). Afinal é na 

“leitura critica da profissão diante das realidades sociais que se buscam os referenciais para 

modifica-la” (PIMENTA, 2008, p.19). 

Conforme Ramalho e Nuñez (2011), o campo de pesquisa sobre formação de 

professores tem crescido bastante nas duas últimas décadas. Segundo Nunes (2001, p.28), 

diante da “complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes”, os pesquisadores 

passaram a se preocupar com o “desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente”. A partir daí, tais investigações passam a perceber o professor como 

indissociável do seu contexto histórico, social e cultural, sendo impossível separar o pessoal 

do profissional (NÓVOA, 2003, AUAREK, et al., 2014). Observa-se agora a importância de 

conhecer as histórias de vida dos professores, e também o currículo dos cursos de formação, 

uma vez que para construir esse último, precisamos saber mais sobre as necessidades 

priorizadas por esses profissionais (GOODSON, 2003). Para isso, é necessário construir 

pesquisas na qual “a voz do professor seja ouvida, ouvida em voz alta e ouvida 

articuladamente” (GODSON, 2003, p.67). Nesse sentido, essa voz precisa ser reconhecida, 

sobretudo, no tocante a estrutura curricular dos cursos de formação (RAMALHO e NÚÑEZ, 

2011; NÓVOA, 2015). Visto que considerar o que dizem os professores é fundamental no 

momento de construir um currículo para sua formação inicial ou continuada que seja 

condizente com suas necessidades formativas (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011).  

Conforme Fullan (apud RAMALHO e NÚÑEZ, 2011, p.71) “[...] as mudanças na 

educação dependem do que pensam e fazem os professores, algo tão simples e, por sua vez, 

tão complexo.”  Ainda de acordo com Ramalho e Núñez  (2011), no momento em que  não se 

leva em consideração o que esses profissionais tem a dizer, as reformas educacionais não se 

concretizam. Contudo, esse autores fazem a seguinte ressalva “deve-se ter cuidado para não 

colocar nos professores o peso absoluto dessas mudanças e, dessa forma, mascarar outros 

fatores que dificultam os processos de implementação das reformas” (RAMALHO e NÚÑEZ 

2011, p.71). Visto que efetuar reformas educacionais dependem de decisões do plano macro – 

iniciativas das políticas públicas e investimentos em geral –, e também do plano micro – 

gestão escolar, infraestrutura, entre outros (RAMALHO e NUÑEZ, 2011). No entanto, é 

impossível não admitir que os professores e professoras são fundamentais nos processos de 
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inovação educativa , como  produtores de conhecimentos (NÓVOA, 2000), “ razão pela qual 

nós reconhecemos que o docente faz a diferença ( RAMALHO e NÚÑEZ, 2004, p.19). 

Analisar os aspectos específicos de cada área do conhecimento permite uma discussão 

sólida sobre a formação docente, mais objetiva e com maior sustentação teórica e/ou prática 

que vislumbrem caminhos e possibilidades de avanços (MALACARNE, 2007).  No tocante a 

formação dos professores de Ciências, a literatura tem evidenciado repensar a prática desses 

profissionais, no intento de que a ciência seja compreendida por todos e não como algo 

exclusivo dos cientistas. No entanto, parece que mesmo diante de todas essas pesquisas 

refutarem esse modelo tecnicista de formação, na qual “a ciência é um campo do cientista”, 

ele ainda não foi superado dos processos formativos (ANGOTTI et al., 2011; MARANDINO, 

et al., 2009; KRASILCHIK e MARANDINO, 2004; CARVALHO et al., 2012).  

Sendo assim, formar professores tem sido um desafio atual enfrentado pelos cursos de 

licenciatura das universidades do Brasil, pois a formação inicial não tem garantido por si só, a 

qualificação docente esperada (MIZUKAMI, 2002, VILLANI e FREITAS, 2002).  De acordo 

com Maldaner (apud GALIAZZI, 2002), esses desafios se deram pelo fato da formação do 

professor de Ciências ter sido construída a partir de contextos, circunstâncias e aprendizagens 

já sedimentadas, apresentando-se resistente a mudanças. Para Cachapuz et al., (2005) , há 

necessidade de renovação do ensino de Ciências , e isso tanto diz respeito a formação de 

professores, como também à prática pedagógica, na busca que haja uma sólida coerência entre 

teoria e prática.  Nesse sentido:  

embora tenha havido uma verdadeira revolução nesse campo nos últimos 

vinte anos, a formação ainda deixa muito a desejar. Existe uma certa 

incapacidade para colocar em prática concepções e modelos inovadores. As 

instituições ficam fechadas em si mesmas, ora por academicismo excessivo, 

ora por um empirismo tradicional. Ambos os desvios são criticáveis 

(NÓVOA, 2001, p.19). 

Pesquisadores da área de ensino de Ciências têm apontado em suas escritas, que os 

cursos destinados à formação de professores dessa área necessitam de inovações e 

reestruturações em seu currículo, há cerca de uma década (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2011, ROCHA, 2013). No entanto, ainda somos reféns de “uma formação do tipo 

universitário em que predomina um acúmulo de conteúdos disciplinares” (CHARLOT, 2005, 

p.86), uma prática de formação mecanizada, fragmentada e totalmente desvinculada da 

realidade da escola (ROCHA, 2013). Diante disso, o professor recém-formado “ao se deparar 

com o ofício e com as mudanças ocorridas na sociedade e no sistema escolar, não se identifica 

com a profissão, pouco reflete, e consequentemente, pouco ou nada intervém em sua prática 
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docente e no seu modo de ensinar” (ROCHA, 2013, p.57). Malacarne (2007) observa que esse 

momento de “chegada à sala de aula para ensinar Ciências, em qualquer ciclo da educação, 

coloca-se assim revestido de apreensão”. Sendo assim, os futuros professores precisam ter 

consciência que a profissão escolhida não se resume apenas a “dar aulas” (MALACARNE, 

2007, p.36). Mais do que isso, trata-se de um conjunto de práticas e saberes que precisam ser 

revisitadas/os constantemente e, assim estar sempre um passo a diante.   

1.3 Saberes necessários à formação do professor de Ciências  

O que deve saber e saber fazer um professor para ser um ótimo profissional? A 

maioria dos professores irá responder que o mais importante é profissional saber do “conteúdo 

a ser ensinado” (CARVALHO E GIL- PÉREZ, 2016). Esses autores, ao escreverem seu texto 

“O saber e o saber fazer do professor”, elencam três áreas de saberes necessários para 

formação do professor de Ciências. Os autores iniciam apresentando “Os saberes Conceituais 

e Metodológicos da área específica”, para eles se faz necessário o professor em formação 

inicial ou continuada:  

conhecer os problemas que originaram a construção de tais conhecimentos e 

como chegaram a articular-se em corpos coerentes, evitando assim visões 

estáticas e dogmáticas que deformam a natureza do conhecimento [...] 

Conhecer a forma como os cientistas colocam e tratam dos problemas do seu 

campo do saber [...] Conhecer as interações entre 

Ciência/Tecnologia/Sociedade, sem ignorar o frequente caráter conflitivo 

dessa construção [...] Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos 

científicos recentes a suas perspectivas [...] Abordar problemas 

transdisciplinares (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2016, p.109). 

 

De acordo com esses pesquisadores, a ideia de “conhecer o conteúdo que se deve 

ensinar”, é recente para muitos professores, sejam eles, em formação continuada ou inicial. 

Dessa forma, quando os docentes “conhecem o conteúdo que pretendem ensinar , abrangendo 

os cinco pontos propostos acima, ele terá condições de planejar um ensino que alcance” o que 

se deve ensinar na escola (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2016, p.10).  Para os autores, ensinar 

Ciências demanda um entendimento amplo sobre a construção da ciência, dos avanços 

tecnológicos, da sociedade e da educação. Diante disso, o ensino dos conteúdos específicos de 

Ciências demanda uma contextualização histórica e filosófica as quais originaram tais 

conhecimentos (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2016).   

Em seguida os autores apresentam os “Saberes Integradores”, intitulado de “conteúdos 

escolares”, que estão relacionados ao entendimento de “como se ensina e se aprende um 

determinado conteúdo e em detectar os principais problemas enfrentados na formação de 
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professores criativos pra essa área” (CARVALHO e GIL PÉREZ, 2016, p.110-111). A partir 

de diversas pesquisas realizadas com professores de Ciências, afirmam que as concepções dos 

docentes em relação a ensino/aprendizagem têm apresentando-se como fatores limitantes para 

inovações e/ou mudanças na pratica do professor de Ciências. Tendo em vista que muitas 

vezes os professores partem de verdades inquestionáveis, enraizadas pela “ciência dos 

cientistas” (DELIZOICOV et al., 2011, p.32). Tais formas de agir e de pensar podem resultar 

em obstáculos para as mudanças tão almejadas na maneira de atuação dos professores de 

Ciências (CARVALHO e GIL PÉREZ, 2016). 

Ao tratar dos “Saberes Pedagógicos”, Carvalho e Gil-Pérez (2016), observam que 

esses saberes são “provenientes de pesquisas dos campos da Didática geral e da Psicologia da 

Aprendizagem”. Esses saberes dizem respeito as relações que se estabelecem na sala de aula 

que influencia diretamente o processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos específicos. 

Dentre esses saberes temos “o saber avaliar, o compreender as interações professor-aluno, o 

conhecer o caráter social da construção do conhecimento [...]. Estudam os professores e os 

problemas de sua profissionalização [...]. Violência na escola e etc” (CARVALHO e GIL 

PÉREZ, 2016, p. 115). Para esses pesquisadores, os professores de Ciências precisam ter 

consciência desses saberes para que assim saibam fazer essa relação entre teoria e prática de 

forma crítica, sendo o principal lócus dessa construção - a escola (CARVALHO e GIL 

PÉREZ, 2016). 

Sendo assim, o docente é o protagonista que está no epicentro de toda trama 

educacional institucionalizada, conectado com todas as relações que se estabelecem nas 

escolas, dotado de uma relevância indiscutível (GATTI et al., 2014) . Contudo, lacunas têm 

sido observadas no que se refere ao arcabouço e a dinâmica dos currículos dos cursos de 

licenciatura no que diz respeito às conexões entre teoria e prática, formação acadêmica e 

trabalho docente na escola. Desta forma, tais desafios têm desencadeado a emergência de 

políticas em âmbito federal, estadual e/ou municipal que busquem encurtar os vínculos entre 

teoria e prática e a inclusão do professor na realidade escolar (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 

2011). Para tanto, a valorização do período inicial na preparação de professores deve está 

atrelada a uma dimensão universitária de cursos de licenciatura com identidade própria 

(NÓVOA, 2015).  

No ponto de vista desse autor, é imperativo definir uma política estruturante para 

formação de professores que ultrapasse essas fragilidades tão presentes na educação do Brasil. 

Para isso, é preciso que haja um diálogo consensual entre “todos os atores com intervenção 

neste campo – universidades, professores, escolas, movimentos docentes e sindicais, 
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associações de pesquisa, sociedade científica” (NÓVOA, 2015, p.13).  E a partir daí, dar 

continuidade a tantas pesquisas de grande qualidade, que atualmente se desenvolve nesse país 

no âmbito educacional (NÓVOA, 2015). Nesse intuito, precisamos valorizar a formação 

inicial de professores, com a efetivação de programas de formação docente que viabilize 

aproximar os licenciando com as escolas e os professores que lá estão (NÓVOA, 2015).  Para 

isso, se faz necessário construir fios condutores que encurte as relações que se estabelecem na 

escola com os docentes em processo de formação. 

E é partir desses desafios vinculados à formação docente, que o Ministério da 

Educação (MEC) tem efetivado políticas educacionais que visam elevar a qualidade da 

educação do nosso país (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). Dentre essas políticas 

emergem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), uma ação do 

MEC/FNDE, administrada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  

1.4  Histórico do PIBID 

A história desse programa de grande respaldo nacional começa a ser tecida no ano de 

2007, quando o Congresso Nacional acatou por unanimidade a Lei de n° 11.502/2007
3
, 

homologada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 11 de julho daquele 

mesmo ano (BRASIL, 2016). Essa nova legislação ampliou as atribuições da CAPES, que 

além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro, também 

passou a induzir e fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais da educação 

básica (BRASIL, 2016, CARVALHO, 2016). Nesse momento, passa a ser de 

responsabilidade desse órgão, propor também ações efetivas para a formação de professores 

em serviço e elaborar programas de atuação setorial e/ou regional para atender as 

necessidades formativas dos professores. A CAPES também ficou com a incumbência de 

acompanhar o desempenho dos cursos de licenciaturas nas avaliações conduzidas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). E, a partir dessas 

atribuições, promover e apoiar estudos e avaliações sobre o desenvolvimento e a melhoria dos 

conteúdos e das diretrizes curriculares dos cursos de formação de professores iniciantes ou em 

serviço (GATTI et al.,  2011). 

                                                             
3
 O primeiro edital do PIBID foi publicado em Dezembro de 2007, na gestão do então presidente da república 

Luíz Inácio Lula Da Silva pelo então ministro da educação Fernando Haddad. O texto completo está disponível 

em https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PIBID.pdf, acessado em 23 de Dezembro 

de 2016.  
 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_PIBID.pdf
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No entanto, mesmo com o lançamento do edital do Programa em dezembro de 2007, 

as atividades relativas a esse primeiro documento só tiveram início nos primeiros meses de 

2009 (BRASIL, 2013, GIMENES, 2016). No primeiro momento, o programa contemplava 

apenas as áreas de Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia) e Matemática, tendo em 

vista que o critério adotado levou em consideração a falta de professores nessas áreas dos 

conhecimentos. Todavia, apesar de todos esses esforços, a demanda de profissionais que 

englobam as Ciências da Natureza e Matemática, ainda é preocupante no nosso país 

(BRASIL, 2013; CARVALHO, 2016).  

 No momento que o segundo edital do PIBID foi lançado em 2009
4
, o mesmo 

direcionou-se não apenas as instituições federais e estaduais que mantivessem cursos de 

licenciatura plena. No ano seguinte, foi lançado um terceiro edital que passa a incluir as 

instituições de ensino superior municipais, universidades, centros universitários comunitários, 

confessionais ou filantrópicos (GATTI, 2014; BRASIL, 2016). Naquela ocasião, a estrutura e 

funcionamento do PIBID passam a ser regulamentados pela Portaria nº 096, de 18 de julho de 

2013 (BRASIL, 2013). A partir do lançamento desse documento o programa volta-se para 

projetos de instituições privadas sem fins lucrativos, desde que estejam regularmente 

matriculadas no Programa Universidade para Todos – PROUNI (FARIAS; JARDILINO; 

SILVESTRE, 2015).  

O PIBID é estruturado em editais de natureza institucional, portanto cada Instituição 

de Ensino Superior (IES) pode ter apenas um único projeto em vigor. A seleção dos projetos 

ocorre da seguinte maneira: as Instituições de Ensino Superior (IES) que tiverem interesse de 

submeter seus projetos de iniciação à docência a CAPES devem apresentá-los em 

consonância com os subprojetos de cada área. O projeto institucional é composto por um ou 

mais subprojetos, definidos pela área de conhecimento de cada curso de licenciatura. Desta 

forma, cada subprojeto deve ser constituído por no mínimo cinco licenciandos bolsistas; um 

professor universitário denominado de coordenador institucional e um professor supervisor 

que está atuando na rede pública de ensino (BRASIL, 2013; GIMENES, 2016). Tais 

características do PIBID tem conquistado um grande prestígio no meio acadêmico (FARIAS; 

JARDILINO, SILVESTRE, 2015), apesar das recentes ameaças ao seu adequado 

funcionamento (GIMENES, 2016).  

                                                             
4 Sobre o edital que trata da consolidação do PIBID em 2009 encontra-se disponível no site: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital02_PIBID2009.pdf, acessado em 20 de 

Dezembro de 2016.  

 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital02_PIBID2009.pdf
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Diante dos resultados positivos do PIBID, aliado a intensa demanda, o programa 

ampliou-se para todas as áreas da educação básica, além de outras modalidades de ensino, 

como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), comunidades quilombolas, indígenas e 

camponesas5 (GATTI, 2014; FARIAS; JARDILINO; SILVESTRE, 2015). De maneira geral, 

desde sua origem os objetivos desse programa apontam para a valorização da carreira docente 

e para a melhoria da qualidade da educação em nível básico e superior (GATTI et al., 2014).  

Nesse sentido, o PIBID apresenta um diferencial, pois o mesmo está inserido numa matriz que 

concede bolsas não só aos estudantes de licenciatura, mas também aos docentes universitários 

que orientam os professores da Educação Básica. Sendo os últimos denominados de 

(Supervisores), responsáveis por acompanhar as atividades realizadas pelos pibidianos, 

atuando assim como conformadores no processo de iniciação a docência (GATTI, et al., 2014, 

GIMENES, 2016, CARVALHO, 2016). Desta forma, o PIBID viabiliza a parceria entre a 

escola e a universidade com intuito de atuar na formação do futuro professor, que é um 

licenciando bolsista por meio das ações dos professores supervisores e coordenadores de área 

(BRASIL, 2013). 

 Encaminhado em um primeiro momento para Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) e abrangendo cerca de 3.088 bolsistas em 2007, dos cursos de licenciatura em 

Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio, o PIBID caminhou em passos 

acelerados em relação à sua breve existência. Ao longo da evolução de seus editais foram 

incluídas as universidades públicas estaduais, municipais e comunitárias, englobando todos os 

cursos para formação de professores (GATTI, 2014). Ainda de acordo com essa autora 

tínhamos em 2012: 40.092 Licenciandos Bolsistas, 3.052 bolsas ofertadas para coordenadores 

de área, e 6.177 bolsas destinadas para professores supervisores. Tais bolsistas estavam 

designados para atuarem em aproximadamente cinco mil escolas da rede pública de ensino, 

com atividade em 284 instituições de ensino superior (GATTI et al., 2014). Dados atualizados 

pelo relatório de gestão da CAPES de 2015, destacam o PIBID como um dos mais 

significativos programas para formação docente, direcionando um fomento mensal de 81.993 

bolsas incluindo todos os participantes.  

 Neste sentido, o PIBID tem efetivado ações de extrema importância, procurando uma 

coerência na formação dos professores, nomeadamente na relação entre os estudantes das 

                                                             
5 O PIBID diversidade iniciou suas atividades a partir do edital conjunto CAPES/SECAD-MEC seus objetivos 

são focados na formação docente contextualizada com as diferenças culturais, proporcionando, assim a 

valorização do magistério indígena e do campo. Essas informações estão presentes no site: < 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital002_2010_CapesSecad_PIBIDiversidade_1711_

02.pdf. 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital002_2010_CapesSecad_PIBIDiversidade_1711_02.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital002_2010_CapesSecad_PIBIDiversidade_1711_02.pdf
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licenciaturas e as suas futuras profissões (NÓVOA, 2015, MORAIS, 2017).  De acordo com o 

relatório de gestão da CAPES de 2015 os dados qualitativos indicam o impacto do PIBID nos 

cursos de formação de professores. Isso é visível diante da confiança dos seus agentes, que 

tem sugerido sua consolidação, sinalizando que o programa torne-se uma ação do Ministério 

da Educação realmente estruturante para a valorização do magistério da educação básica 

(BRASIL, 2015).  

 Gimenes (2016) corrobora com essa afirmação e ressalta que a partir da abrangência 

do PIBID, adquiriu-se um grande prestígio nas Instituições de Ensino Superior (IES) e nas 

escolas de rede pública de ensino. A pesquisadora argumenta que existe uma luta por parte 

dos atores participantes no intento de constituir o PIBID como uma política pública de estado 

para formação de professores. Nessa direção, realço o Decreto nº 7.219 de 24 de junho de 

2010, que dispõe sobre o PIBID e dá outras providências, seguido pela inclusão do Programa 

na Lei de Diretrizes e Base 9.394/96 com a mudança proposta por meio da Lei 12.796/13 

(BRASIL, 2013). Faz-se necessário lembrar também que o programa encontra-se 

fundamentado também no Plano Nacional de Educação (PNE- 2014-2024), Lei 13.005/14 – 

na meta 15. A mesma é composta por 13 estratégias das quais merece destaque a 15.3, quando 

realça que se deve “ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para 

atuar no magistério da educação básica” (BRASIL, 2014, p.79). De acordo com Gimenes 

(2016), como legitimação e institucionalização do PIBID encontra-se a incorporação por 

agência de fomento estadual, sendo o estado da Bahia primeiro a incorporar tal medida no 

incentivo à formação docente com um investimento: 

de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) destinados à 

seleção de propostas para concessão de cotas de bolsas no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – 

FAPESB através do Edital FAPESB N°018/2013. Este edital convoca 

pesquisadores vinculados a Universidades Públicas e Institutos Federais, 

sediados no Estado da Bahia, a apresentarem propostas para obtenção de 

cotas de bolsas no Programa de Iniciação à Docência – PIBID/FAPESB. As 

bolsas tiveram início em 01 de agosto de 2013 (GIMENES, 2016, p.124). 

 

 Nesse sentido, defende-se que o PIBID vem materializando condições efetivas para a 

construção de uma preparação inicial e desenvolvimento profissional dos docentes, pautadas 

na promoção da emancipação dos sujeitos envolvidos (GATTI, et al., 2014; GMENES, 2016; 

MORAIS, 2017). Nesse prisma, o papel da docência é fundamental na construção de nossa 

sociedade e, consequentemente, no desenvolvimento de sujeitos pensantes que possam ter 
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participação efetiva na melhoria da sua qualidade de vida e de sua comunidade (GATTI et al.,  

2014). Todavia, ainda estamos distante de uma realidade onde todos acessem a educação 

básica e o ensino superior no nosso país, principalmente quando consideramos as diferentes 

fases e aspectos como esse acesso tem ocorrido nas diversas regiões do Brasil (BRASIL, 

2013). Nessa direção, busquei nesta pesquisa analisar conexões entre o PIBID e a formação 

de professores de Ciências, segundo teses e dissertações, no intuito de compreender o quem 

vem sendo discutido pelos pesquisadores brasileiros em relação à temática proposta.  

1.5 Aproximações ao objeto de estudo  

 O PIBID completou dez anos em Dezembro de 2017, e mesmo diante de sua 

existência breve, tem se apresentado como uma estratégia formativa promissora, tornando-se 

objeto de interesse de diversos pesquisadores no âmbito acadêmico (FARIAS; JARDILINO; 

SILVESTRE, 2015). Diante disso, surge à inquietação de sabermos quais são as discussões 

que têm conectado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a docência – PIBID e a 

formação de professores de Ciências no cenário das produções acadêmicas brasileiras. 

Com intuito de prosseguir o objetivo desse tópico, adotei como perspectiva de 

investigação uma abordagem de cunho bibliográfico. Segundo Gil (2007), tal abordagem tem 

como finalidade propor uma maior intimidade com o problema com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a elaborar hipóteses. Na maioria dessas investigações podemos elencar: 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e também análise de exemplares que tragam um melhor entendimento 

da inquietação que o pesquisador (a) busca superar.  

Iniciei os procedimentos de busca dos trabalhos no banco de teses e dissertações da 

CAPES
6
, com o objetivo de encontrar pesquisas que conectassem o PIBID e a formação de 

professores de Ciências. Ao acessar o portal em Junho de 2015, encontrei apenas cinco 

trabalhos publicados de 2013 a 2016, dentre os quais uma tese e quatro dissertações, os quais 

foram analisados ainda em 2016.  No entanto, voltei a acessar o portal em Fevereiro de 2017, 

e naquele momento estavam disponíveis na Plataforma Sucupira, documentos com data de 

2012 a 2016. Nos dois momentos da pesquisa, iniciei o levantamento bibliográfico com o 

termo “PIBID”, mas já em 2016, localizei 315 trabalhos, que atendiam os interesses do meu 

trabalho. Já na pesquisa realizada em Fevereiro de 2017, encontrei 445 trabalhos. Em seguida 

refinei minha busca e acrescentei o termo “formação de professores de Ciências”, nesse 

                                                             
6 No portal de teses e dissertações da Capes estavam disponíveis os documentos publicados na Plataforma 

Sucupira de 2012 a 2016. Tais informações estão disponíveis em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-

teses/#/> acessado em 15 de Fevereiro de 2017. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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momento localizei nove trabalhos, dentre teses e dissertações defendidas em cursos de pós-

graduação stricto sensu brasileiro.  

No intuito de coletar e organizar os dados utilizei as orientações de Bardin (1977), no 

que se refere à análise do conteúdo. Segundo a autora, essa técnica tem por finalidade a 

exploração de documentos, visando uma aproximação com os principais temas ou conceitos 

abordados no texto e, a partir de uma lógica dedutiva e relevante obter significações, 

descortinando aquilo que está implícito nas palavras.  Essa abordagem é caracterizada por um 

viés social, sobretudo, por ser uma técnica que visa produzir inferências de um texto em uma 

determinada conjuntura social de forma objetiva (BAUER e GASKELL, 2002). 

1.6 O PIBD nas produções acadêmicas brasileiras  

Dos 445 trabalhos encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES, apenas 

nove trabalhos conectavam o PIBID e a formação de professores de Ciências (PAREDES, 

2012; OLIVEIRA, 2013; MEDEIROS, 2015; OLIVEIRA 2015; CARMO, 2015; MARTIN, 

2016; DEMO, 2016; GIMENES, 2016 e CARVALHO, 2016). De acordo com a análise 

realizada em relação ao percurso metodológico e as técnicas de análise, foi possível perceber 

que todos eles elencaram uma abordagem de natureza qualitativa. Tais pesquisas utilizaram 

como instrumentos de coleta de dados: entrevistas gravadas, entrevista narrativas, grupos de 

estudos, grupo focal, questionários abertos, análise de documentos e levantamentos 

bibliográficos. Apenas o trabalho de Demos (2016) valeu-se da entrevista narrativa para 

coleta do material empírico.  Para análise do material empírico (6 trabalhos) valeram-se da 

Análise de conteúdo e  os demais da Análise do discurso na intenção de compreender seus 

respectivos problemas de pesquisa. Todos esses trabalhos seguem agrupados e descritos a 

seguir. 

1.6.1 Influência do Pibid na Formação Inicial e Continuada 

 Paredes (2012) realizou uma pesquisa sobre o PIBID na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Seu trabalho teve objetivo investigar as compreensões e significados desse 

programa pelo Ministério da Educação (MEC), pela UFPR e pelos subprojetos de Química, 

Física e Biologia dessa Instituição de Ensino Superior. A mesma observou também as 

implicações do programa para construção dos saberes docentes na formação de professores de 

Ciências. A abordagem utilizada nessa pesquisa foi qualitativa e a construção do material 

empírico se deu através de análise documental e também dos cronogramas de trabalhos dos 

subprojetos de Física, Química e Biologia. A autora ainda entrevistou três docentes 
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supervisores de cada subprojeto; esse material foi analisado através da técnica da análise do 

discurso. Segundo Paredes (2013), o programa além de ocasionar a melhoria da formação 

inicial, também tem contribuído para formação continuada através da retomada de estudos e 

momentos de reflexão oportunizados aos professores supervisores. Esse trabalho sinalizou 

que o fato de os professores da rede pública terem essa oportunidade de pesquisar sobre as 

novas abordagens da ciência, tem promovido à melhoria das suas práticas pedagógicas, 

ressignificando o ensino de Ciências nas escolas da rede pública de ensino. Seus estudos vem 

reafirmar os objetivos do PIBID, no tocante à melhoria da formação inicial e continuada, e, 

sobretudo, na elevação da qualidade do ensino público no nosso país.   

Oliveira (2013) em sua tese se propôs a investigar tanto a formação de futuros 

professores de Ciências quanto a formação continuada no âmbito do Programa Institucional 

de Iniciação a docência – PIBID de uma Universidade Estadual de Maringá - Paraná. Para 

construção dos dados dessa pesquisa o autor contou com todos os participantes do PIBID de 

Biologia da UEM.  O mesmo se valeu da aplicação de questionários; formou um grupo de 

estudo para discutir o ensino de Ciências através da investigação; e ao final pediu um relato 

de experiência de cada bolsista. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e utilizou como 

técnica de análise do material empírico a técnica da análise do conteúdo. Este trabalho de tese 

inferiu que ao analisar as concepções e práticas acerca do ensino de Ciências por investigação, 

observou-se que não é possível pensar numa educação que não considere a realidade social 

dos sujeitos envolvidos.  Para esse pesquisador é impossível não considerar os professores 

supervisores responsáveis por orientar os licenciados bolsistas. A partir daí, esse autor elenca 

o PIBID como uma política de governo de importante iniciativa para formação de professores 

reflexivos. E finaliza sugerindo uma ressignificação da formação de professores no nosso 

país, onde a pesquisa e o ensino caminhem juntos, assim como faz o programa. Tais 

observações realçam um fato que já foi mencionando anteriormente, que se trata do prestígio 

que o PIBID adquiriu em âmbito nacional, ocasionando essa exigência por sua efetivação 

como política pública de estado.  

As contribuições do programa no processo de formação de professores de Ciências 

também foi o tema de estudo de Oliveira (2015) da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM).  Esse trabalho tinha como finalidade analisar as contribuições e os significados do 

PIBID pelo MEC, pela UEM e pelo subprojeto de Ciência, através de uma abordagem 

qualitativa. O percurso metodológico se deu através da análise de documentos públicos sobre 

o PIBID, do Subprojeto de Ciência e também foram entrevistados todos participantes do 
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subprojeto de Ciências da UEM. A análise do material coletado foi realizada através da 

técnica de análise do conteúdo. Nessa perspectiva, esse trabalho considerou o PIBID como 

uma oportunidade de melhorar a formação inicial de professores, tendo em vista que seus 

resultados inferiram haver a diminuição da dicotomia entre teoria e a prática. No entanto, 

aponta que o programa deve considerar em todos os seus âmbitos a realidade da escola o qual 

os aprendizes estão inseridos, e, sobretudo, reconhecer os saberes professores da rede básica 

de ensino, ao invés de menosprezar suas práticas e vivências. Essa pesquisa me chamou 

bastante atenção, pois a autora nos convida a refletir sobre a vaidade presente no âmbito 

acadêmico, que por muitas vezes, diminuem os conhecimentos construídos pelos professores 

que estão todos os dias no chão da escola formando cidadãos. Pois entendo que esses atores 

fazem parte de um conjunto e que tanto os conhecimentos construídos na escola quanto na 

academia precisam ir além dos portões institucionais, para que juntos construam uma 

sociedade democrática e igualitária.   

1.6.2 Sucesso do PIBID versus o fracasso dos Currículos das Licenciaturas 

A dissertação de Medeiros (2015) teve como finalidade analisar as implicações, os 

avanços, os limites e os desafios do PIBID na formação de professores de Ciências no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano- Campus Rio Verde.  O percurso 

metodológico iniciou com uma revisão de literatura no intuito de investigar a historicidade do 

programa e analisar as políticas de formação de professores no Brasil, a partir do primeiro 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2015. A autora buscou também compreender 

as percepções de 38 integrantes do PIBID, incluindo licenciandos, supervisores e também 

bolsistas egressos; situando as questões no contexto da formação de professores num viés 

unitário. A abordagem metodológica utilizada nesse trabalho foi qualitativa e os dados 

coletados foram analisados de acordo com a técnica da análise do conteúdo. O intuito desse 

trabalho foi compreender as diferentes características constitutivas da formação de 

professores. A partir dos seus estudos observou-se que o PIBID tem contribuído de forma 

significativa para o ensino, pesquisa, extensão e iniciação científica, tendo em vista que esta 

última não fazia parte do contexto das licenciaturas. A pesquisadora realça que esses 

investimentos ainda são pontuais, desviando os olhares de ações efetivas que materializem 

políticas públicas que atendam toda a demanda da formação de professores.  

A dissertação de Carmo (2015) objetivou compreender os saberes docentes 

constituídos na formação inicial de professores de Ciências da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) ao longo das experiências oportunizadas pelos subprojetos do PIBID. A 
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pesquisadora buscou identificar os saberes docentes constituídos no encontro entre a formação 

inicial e a escola, propiciado pelos subprojetos do PIBID de Biologia, Física e Química da 

UESC. Essa investigação apoiou-se numa abordagem metodológica qualitativa e para coleta 

do material empírico foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete bolsistas dos 

respectivos subprojetos, as quais foram analisadas de acordo com a técnica da análise textual 

discursiva.  Para essa autora, o PIBID tem oportunizado a construção de saberes docentes que 

se intercruzam de maneira emblemática, principalmente por estreitar a relação entre a escola e 

a universidade. Sinaliza ainda que o programa faz com que os licenciandos ultrapassem o 

espaço da sala de aula e conheça toda a burocracia da escola, inclusive se relacione com a 

comunidade que compõe aquele espaço. Por fim, ela nos convida a refletir sobre o fato desse 

impacto do PIBID ser um gatilho para começarmos a pensarmos numa mudança curricular 

dos cursos de licenciaturas. 

A tese de Gimenes (2016) também buscou compreender o papel do PIBID na 

formação de futuros professores de Ciências dos cursos de Ciências, Ciências Biológicas, 

Química e Física da Universidade Federal do Paraná.  Neste trabalho, a pesquisadora analisou 

as contribuições, contradições e limites do programa para formação de professores e para os 

currículos das licenciaturas, lócus formal de formação de todos os futuros professores. Essa 

pesquisa é de natureza qualitativa e analisou o PIBID nas perspectivas das políticas públicas 

para formação de professores nos documentos legais e institucionais. Também foram 

entrevistados professores colaboradores, licenciandos bolsistas, supervisores e coordenadores 

institucionais em três momentos ao longo de dois anos. A autora aponta que a análise dos 

dados foi estabelecida de acordo com base em três categorias: as mediações entre teoria e 

prática; as mediações entre escola e universidade; as mediações entre 

PIBID/estágio/disciplina do curso de licenciatura. Esse estudo aponta que o PIBID é 

reconhecido por seus atores com aspectos bastante positivos em relação à formação inicial e 

continuada, a construção de saberes e a aproximação entre teoria e prática. No entanto, 

sinaliza que isso tem se demonstrado como um aspecto negativo em relação aos currículos das 

licenciaturas, pois o sucesso do PIBID tem sido emblemática em detrimento da defasagem 

histórica das licenciaturas.  

1.6.3 O interesse pela Docência 

 A compreensão sobre o interesse pela docência a partir das concepções de futuros 

professores de Ciências participantes dos subprojetos do PIBID de Ciências Biológicas, 

Química e Física de uma Universidade Pública do Paraná foi o tema da tese de Martin (2016). 
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Esse trabalho é de natureza qualitativa e os dados foram coletados através de entrevista 

narrativa e a análise do material coletado foi realizada de acordo com a análise do discurso. O 

autor contou com a participação dos bolsistas licenciandos dos cursos de Física, Química e 

Biologia. De acordo com esse trabalho: há um interesse dos estudantes pela docência e sugere 

que esse interesse por muitas vezes surgiu durante a formação inicial. Nesta direção, o 

interesse pela docência apresenta-se de duas formas: vontade de ser professor, e curiosidade 

de como é ser professor. Por fim, constatou que nas falas dos sujeitos entrevistados foi 

evidenciado que tanto os professores supervisores quanto os professores universitários 

(coordenadores) podem estimular de forma direta o interesse em seguir a trajetória docente. O 

que podemos perceber que não são apenas as vivências escolares ou a prática da sala de aula 

que forma o professor iniciante, mas sim todos os sujeitos envolvidos na ação de educar. 

1.6.4 Desenvolvimento Profissional  

  Em seu trabalho de mestrado Demos (2016) se propôs a analisar quais as 

possibilidades do PIBID em contribuir para o Desenvolvimento Profissional dos professores 

da rede pública de ensino (os supervisores). Esse trabalho utilizou-se da abordagem 

qualitativa e quantitativa. Nessa perspectiva, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 

análises dos documentos norteadores do PIBID. O material coletado das entrevistas foi 

analisado de acordo com a técnica da análise textual discursiva. Para tanto o pesquisador 

partiu da seguinte indagação: como o Subprojeto de Ciências da Natureza da Universidade 

Federal de Santa Catarina tem permitido um Desenvolvimento Profissional desses 

profissionais da escola pública na condição de bolsistas. Nessa pesquisa encontramos  

elementos novos em relação às pesquisas anteriormente explicitadas, pois a mesma sinaliza 

que os Subprojetos do PIBID da área de Ciências da Natureza da UFSC têm limitado as 

possibilidades de Desenvolvimento Profissional do professor supervisor. Tendo em vista que 

o autor argumenta que não há uma política efetiva que defina de fato a função do professor da 

rede pública, limitando assim o seu desenvolvimento profissional.  

 O PIBID também esteve presente na pesquisa de Carvalho (2016) na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Escolheu uma abordagem qualitativa e para coleta 

de dados utilizou a técnica da observação naturalista, questionários descritivos, entrevistas 

individuais, grupo focal e análise documental. Em busca de cumprir com sua pesquisa a 

autora analisou dois contextos formativos: os futuros professores de Ciências Pibidianos dos 

cursos de Física e Química da UFRN e o contexto formativo dos alunos do Mestrado em 

Ensino de Física e Química (MEFQ) da Universidade de Lisboa- Portugal. Os sujeitos 
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participantes dessa pesquisa foram: 64 pibidianos dos cursos de Física e Química da UFRN, 3 

(três) coordenadores do programa e 8 professores de Química e Física da rede pública. Já os 

participantes do MEFQ foram 5 futuros professores e uma professora do programa. Nesta 

investigação buscou-se compreender as aprendizagens e também as dificuldades vivenciadas 

nos contextos formativos e assim evidenciar os elementos que possibilitaram o 

desenvolvimento profissional docente num dado contexto formativo. Considerando os dois 

contextos formativos investigados Carvalho (2016) realça que as principais aprendizagens dos 

futuros professores estão relacionadas às estratégias empregadas, a construção do perfil 

profissional e ao desenvolvimento de práticas colaborativas. Nesta perspectiva, a mediação 

proporcionada entre formadores e futuros professores promove a investigação da própria 

prática e eleva a qualidade da educação e ocasiona o desenvolvimento profissional ao decorrer 

da construção do perfil profissional docente. Para Carvalho (2016) é importante que se efetive 

uma mediação entre os professores supervisores para que os futuros professores familiarizem-

se com o método de investigação da própria prática docente. Desta forma, essa produção 

acadêmica vem reafirmar o grande potencial do PIBID no âmbito da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas das Instituições de Ensino Superior do nosso país.  

Portanto, ao decorrer da leitura desses trabalhos percebi que não demorou muito para 

que a importância do PIBID fosse reconhecida em âmbito nacional, principalmente em 

relação à formação inicial e continuada.  A maioria dos trabalhos encontrados no presente 

levantamento teve por finalidade compreender as contribuições do PIBID na formação dos 

futuros professores. Apenas um trabalho analisou de forma tímida o programa no cenário das 

políticas públicas de formação docente. Poucos trabalhos tratam do impacto do programa na 

formação dos professores supervisores e não encontrei nenhum trabalho que abordasse o 

impacto na formação dos coordenadores os quais também são professores no ensino superior. 

Também não encontrei pesquisas que buscassem conhecer as condições de trabalho as quais 

todos os professores tanto em formação inicial quanto em formação continuada participantes 

do programa estão submetidos. Nessa mesma vertente de estudo da arte sobre o PIBID temos 

os trabalhos de Fernandes e Soares (2016) e o de Morais (2017). Ambos trazem algumas 

constatações que veio acrescentar meu entendimento sobre o Programa e outras vieram 

reafirmar alguns apontamentos já evocados nas análises dos trabalhos explicitados 

anteriormente. 

No estudo realizado por Fernandes (2016) foi feito um levantamento bibliográfico das 

pesquisas relacionadas ao PIBID, apresentadas entre 2010 e 2014 no Encontro Nacional de 

Ensino de Biologia (ENEBIO). Esse trabalho tinha duas finalidades: caracterizar as produções 
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acadêmicas a respeito do PIBID e também analisar as características das atividades relatadas 

nas pesquisas. Essa investigação apontou que a maioria das pesquisas era sobre formação de 

professores, de modo que a época estudada estava situada em meio a grandes discussões sobre 

a implementação de políticas de formação docente. Constatou-se também que ainda 

predomina o entendimento de que a universidade é a produtora do conhecimento e a escola é 

o lugar de colocar esse conhecimento em prática. Outro dado importante a meu ver é o fato do 

programa ter sido iniciado em 2007, efetivando-se em 2009, e de início já chamou a atenção 

dos pesquisadores do nosso país. De acordo com essa pesquisa: de 412 trabalhos apresentados 

no ENEBIO, 11 artigos versavam sobre o PIBID, dados esses que foram se ampliando 

significativamente até 2014. No entanto, o autor chama a atenção para que as investigações se 

voltem também para o contexto da educação básica, tanto no que diz respeito aos alunos 

como aos professores que lá estão. Tendo em vista que os saberes construídos por esses 

sujeitos no contexto do PIBID são de extrema relevância.   

Na pesquisa de Morais (2017) foi realizado um levantamento dos trabalhos 

apresentados no Encontro Nacional de Licenciaturas (Enalic), que, na sua segunda edição, foi 

realizado em conjunto com o Seminário Nacional do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência.  Nesse estudo foram encontrados trabalhos que traziam discussões 

relativas às políticas públicas, programas e práticas formativas referentes às licenciaturas.  A 

autora chegou a duas conclusões: a primeira aponta que em 2014 houve um grande aumento 

das produções que envolviam o PIBID. Já a segunda constatou que mesmo com a ampliação 

das discussões a respeito do reconhecimento por parte dos Pibidianos em relação à relevância 

do Programa, foram poucos trabalhos que tratavam a respeito do saber docente. De acordo 

com Morais (2017) as demais pesquisas priorizaram os experimentos realizados em sala de 

aula, dando relevância aos saberes disciplinares na formação docente. Sendo assim, um 

apontamento crítico da autora, pois para ela os saberes docentes são de suma importância para 

formação profissional docente, inquietação que deu origem ao seu trabalho de dissertação. 

Essa pesquisa inferiu que o PIBID tem propiciado a construção de saberes docentes cruciais 

para formação profissional. Rompendo com as formações meramente técnicas, vazias de 

conhecimentos práticos advindos dos espaços escolares, principal lócus de produção de 

saberes.   

 Nesse sentido, observo que o PIBID tem adquirido respaldo no cenário das pesquisas 

realizadas, uma vez que tem oportunizado o compartilhamento de experiências de formação. 

Tendo em vista que atravessa diversos segmentos do contexto escolar – formação inicial, 

formação continuada e formação de formadores. Favoreceria a vivência, a construção da 
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reflexão crítica, as trocas de conhecimentos e saberes relacionados ao exercício profissional 

mediante trabalho coletivo entre diferentes sujeitos (coordenadores, supervisores, bolsistas, e 

etc). Contudo, devemos compreender que o Programa faz parte de um conjunto de políticas 

públicas que se interligam com um projeto de educação; inserido numa sociedade em um 

dado contexto histórico. Por isso, acredito ser importante analisar as contradições, os limites e 

os desafios e também sua possibilidade de avanços. Esses dilemas presentes na atualidade 

trazem consigo grandes incertezas em relação aos caminhos que as políticas nacionais de 

educação para formação de professores irão percorrer (GIMENES, 2016). Dentre essas 

dúvidas está o PIBID que vem apresentando-se como uma iniciativa valorosa tanto para 

formação inicial quanto para formação continuada, no entanto, ainda é uma política de 

governo com data de validade, motivo que tem preocupado todos seus defensores 

(GIMENES, 2016; CARAVALHO, 2016).   

 Desta forma, tenho consciência do sucesso que o PIBID tem apresentado, por isso se 

faz imperativo que haja a efetivação desse Programa como uma política de estado e não como 

uma política de governo que está à mercê de todas as fragilidades políticas e econômicas 

desse país.  Enquanto docente e cidadã consciente, não posso deixar de anunciar os avanços 

das nossas políticas educacionais a exemplo do PIBID, mas também não posso deixar de 

denunciar os retrocessos que em diversos momentos da nossa história foram silenciados.  Pois 

acredito num projeto de educação que vise uma sociedade menos injusta e desigual, onde não 

haja “servos nem vassalos”, mas sim sujeitos emancipados capazes de caminhar em busca de 

respostas para os seus próprios questionamentos de forma crítica. 
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CAPÍTULO 2 - TRILHANDO PELOS CAMINHOS DA PESQUISA (AUTO) 

BIOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo trago inicialmente algumas considerações sobre o meu encontro acadêmico 

com o método (auto) biográfico. Logo após, faço algumas ressalvas sobre a inserção dessa 

abordagem no campo das pesquisas sobre formação de professores. Em seguida falo da 

importância das histórias de vida para construção do trabalho científico e também no processo 

de heteroformação. Posteriormente, exponho o caminho trilhado para construção do material 

empírico; apresento a entrevista narrativa utilizada como instrumento de coleta de dados e a 

análise compreensiva-interpretativista como técnica de análise das falas dos sujeitos. Por fim, 

traço o perfil dos futuros professores de Ciências – autores e atores dessa pesquisa.  

 

“Nunca me esquecerei que tinha uma pedra no meio do caminho.  

No meio do caminho tinha uma pedra” (ANDRADE, 2013, p. 36). 

 

De que forma se inicia uma pesquisa? Quais caminhos irei trilhar? Como devo abordar 

os sujeitos participantes desta pesquisa? Essas e outras inquietações, tensões e incertezas 

foram presentes no decorrer da construção desse trabalho. No entanto, foram essas “pedras no 

meio do caminho” como diz na epígrafe postulada por Drummond que moveu essa 

investigação, que chamou minha atenção, fazendo-me parar e refletir. Para tanto, parto do 

pressuposto de que todos os dias são um recomeço e que esses mesmos dilemas podem 

adquirir outros significados a cada amanhecer. E lembro-me que recomeçar é dar uma nova 

chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de 

novo (ANDRADE, 2012).  Desta forma, permito-me dar outras ressignificações para o que foi 

vivenciado (DELORY-MOMBERGER, 2014) comigo e na minha trajetória como 

pesquisadora e na presente pesquisa. 

Em busca de respostas para as interrogações acima, optei por ancorar-me numa 

abordagem qualitativa, por meio do método (auto) biográfico como fonte de pesquisa 

sustentada por (FERRAROTI, 2014; DELORY-MOMBERGER, 2014), entre outros. A partir 

daí, surgem outras perguntas: o que terão para dizer futuros professores de Ciências como 

sujeitos de uma pesquisa narrativa?Como seus relatos podem desvelar suas necessidades 

formativas no âmbito da formação inicial? Sendo assim, busquei compreender o fenômeno 

educativo das necessidades formativas desses sujeitos em um movimento dialético de ação-

reflexão-ação (FREIRE, 1992). Para tanto, percebo que esse movimento não é somente aquele 
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que ocorre na academia e/ou na escola, mas inclui todo entrelaçar da nossa existência 

(PINEAU, 2006). Em outras palavras, busco neste trabalho “um conhecimento que ultrapasse 

nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos” 

(GATTI, 2002, p. 10). E assim, enveredar por um debate sobre as necessidades formativas de 

futuros professores de Ciências, com intuito de trazer subsídios para pesquisa nesta área e 

para as políticas de formação docente. 

A escolha desse viés metodológico está vinculada a minha percepção da existência 

humana como um processo em permanente (re) construção (NÓVOA, 1992).  Pois acredito 

que ao tecermos nossa história de vida, nos compomos de marcas provenientes daquilo que 

nos passa, que nos acontece e que, sobretudo, nos toca e nos transforma (LARROSA, 2002). 

Nesse prisma, Passeggi (2011) observa que essa experiência constitui-se nessa relação entre o 

que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou – isso se concretiza diante 

do ato de dizer, de narrar, de (re) interpretar. Em outras palavras: 

vida e profissão estão imbricadas e marcadas por diferentes narrativas 

biográficas e autobiográficas, as quais demarcam um espaço onde o sujeito, 

ao selecionar lembranças da sua existência e ao tratá-las na perspectiva oral 

e/ou escrita, organiza suas ideias, potencializa a reconstrução de sua vivência 

pessoal e profissional de forma autorreflexiva e gera suporte para 

compreensão de suas experiências formativas (SOUZA, 2011, p. 213). 

 

Nesta perspectiva, Ferrarotti (2014), argumenta que o método biográfico, caracteriza-

se a partir de dois aspectos - sendo o primeiro deles, atribuir à subjetividade valor de 

conhecimento, tendo em vista, que é possível a partir de uma história compreender um todo 

social.  Partindo do pressuposto de que o indivíduo está inserido num contexto social e ambos 

interferem no “funcionamento” um do outro. O segundo aspecto trata do afastamento de toda 

e qualquer abordagem quantitativa e experimental, pois, os elementos que compõem uma 

biografia são quase que exclusivamente qualitativos, além de não haver o objetivo de 

comprovar ou negar nenhuma hipótese (FERRAROTTI, 2014).   

2.1 A inserção da pesquisa (auto) biográfica no campo da formação de professores 

 

Entendo que a pesquisa narrativa deve ser percebida como uma forma de compreensão 

da experiência humana. Para Clandinin e Connelly (2011) uma verdadeira pesquisa narrativa 

é um processo dinâmico de viver e contar histórias, não somente aquelas que os participantes 

contam, mas aquelas também dos pesquisadores.  Segundo Ferrarotti (2014, p. 05) a pesquisa 

(auto) biográfica busca compreender “as modalidades segundo as quais os indivíduos e, por 
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extensão, os grupos sociais trabalham e incorporam biograficamente os acontecimentos e as 

experiências de aprendizagem ao longo da vida”.  Para esse autor, os materiais biográficos 

compostos por “histórias de vida, relatos orais, fatos diários, autobiografias, biografias, cartas, 

memoriais, entrevistas, escritas escolares e videografias” (2014, p.05), apresentam-se como 

objeto de estudo de grande importância nas pesquisas em educação.  

 Contudo, Passeggi (2011) realça que as investigações que utilizam o método (auto) 

biográfico no Brasil são predominantemente de cunho identitário, mais precisamente quando 

se trata da formação de professores. Esta afirmação fundamenta-se numa pesquisa realizada 

por André (2009) com a produção de teses e dissertações no Brasil de (1990-2000), na qual 

constatou que a temática predominante nas pesquisas sobre educação tratava sobre a 

identidade docente. A preocupação neste momento estava atrelada aos caminhos que o 

professor percorria para obter um ensino de qualidade e não como se dava sua formação 

inicial ou continuada desses profissionais (ANDRÉ, 2009). Nesse sentido, Passeggi (2011) 

afirma que a escrita do texto “A experiência em formação” foi de compartilhar seus 

questionamentos “sobre o lugar central de uma epistemologia das experiências nas escritas de 

si” (PASSEGGI, 2011, p.48). E a partir daí, evocar a valorização da formação docente. Uma 

vez que, ao escrever sobre nós mesmos, estamos rememorando aquelas experiências que nos 

construiu como pessoa e também como profissional (PASSEGGI, 2011).   

Sendo assim, vejo a pesquisa narrativa como uma abordagem valorosa para pesquisa 

no campo educacional, e, sobretudo, por acreditar que vida e educação fazem parte de uma 

mesma dinâmica (CLANDININ E CONNELLY, 2011). Conforme Larrosa (2002), em seu 

texto “Notas sobre a experiência e o saber da experiência”, devemos pensar a educação a 

partir dos sentidos que atribuímos as nossas experiências. Para esse autor, o sujeito da 

experiência é consciente de sua condição de construtor do seu conhecimento, de sua 

personalidade e de sua formação. Nesse sentido, as pessoas “vivem histórias e no contar 

dessas histórias se reafirmam – modificam-se e criam novas histórias. As histórias vividas e 

contadas educam a nós mesmos e aos outros, incluindo os jovens e os recém- pesquisadores 

em suas comunidades” (CLANDININ e CONNELLY, 2011, p. 27). 

 Pineau (2006, p. 240) caracteriza a narrativa autobiográfica “como um meio pessoal 

maior, e talvez incontornável, do exercício em um círculo diferente do „curvar-se (fechar) 

reflexivo e desdobrar-se (abrir) narrativo”. Diferenciando essa forma de obtenção de 

informações das narrativas biográficas que são intermediadas por um terceiro, que se constitui 

o narrador.  
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todas as narrações autobiográficas relatam, segundo um corte horizontal ou 

vertical, uma práxis humana. [...] toda a práxis humana individual é 

atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto social. Uma vida é 

uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais), 

interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por 

meio da sua atividade desestruturante-reestruturante. Toda a vida humana se 

revela, até nos seus aspectos menos generalizáveis, como a síntese vertical 

de uma história social. Todo o comportamento ou ato individual nos parece, 

até nas formas mais únicas, a síntese horizontal de uma estrutura social 

(FERRAROTTI, 2010, p.44). 

 

O valor desta forma de abordagem reside, dentre outros aspectos, no fato de que as 

narrativas autobiográficas fazem emergir momentos da história de vida dos professores, que 

evidenciam elementos de sua cultura e de sua formação (GALVÃO, 2005). Sendo assim, as 

narrativas oferecem ao pesquisador uma possibilidade de interpretação dos sentidos atribuídos 

pelo narrador à experiência. Dessa forma, o conhecimento que resulta deste tipo de pesquisa 

“serve de lente interpretativa da compreensão da experiência de cada um” (Galvão, 2005, p. 

330), e assume a subjetividade como objeto de estudo e categoria analítica na formação de 

docentes (BUENO, 2002).  

 Para Denzin e Lincoln (2006) pesquisar sobre a formação de professores, 

especialmente sobre suas necessidades formativas no contexto da formação inicial, exige um 

olhar que nos permita ir além do que é visível, palpável e quantificável. É preciso trabalhar 

com a subjetividade, a sutileza, a singularidade, a perspectiva do sujeito, os modos 

particulares e coletivos com que cada indivíduo dar significado ao seu processo de formação 

pessoal e profissional (DENZIN e LINCOLN, 2006). Para Delory-Momberger (2014, p. 9), 

realça que a pesquisa (auto) biográfica em educação “amplia e produz conhecimentos sobre a 

pessoa em formação, suas relações com territórios e tempos de aprendizagem e seus modos de 

ser, de fazer e de biografar, resistências e pertencimentos”. 

Desta forma, para refletir sobre formação de professores e autoformação, é preciso 

compreender o processo como cada um constituiu-se como professor, ao desvelar saberes 

necessários ao exercício da função de formador (NÓVOA e FINGER, 2014). Segundo Josso 

(2010), formamo-nos quando integramos na nossa consciência e nas nossas atividades, 

aprendizagens, descobertas e significados.  Sendo assim, efetuados de maneira fortuita ou 

organizada, em qualquer espaço social, na intimidade com nós próprios ou com a natureza 

vamos tecendo nossas experiências que entre um evento e o significado que atribuímos a ele. 

Nessa direção “a experiência, em nosso entendimento, constitui-se nessa relação entre o que 

nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou” (PASSEGGI, p. 149, 2011). 
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O trabalho com os conceitos ligados à reflexão sobre a prática profissional tornou-se 

um dos caminhos de construção do conhecimento docente, pois possibilita aos profissionais 

da educação a (re) significação de saberes e práticas (SOUZA, 2008; NÓVOA, 1988; JOSSO, 

2004).  Sendo assim, entendo a utilização do método (auto) biográfico como um caminho 

valoroso no tocante a esta pesquisa, tendo em vista que trago como centralidade as 

necessidades formativas de futuros professores de Ciências. Nesse entrelaçar que também 

faço parte sinto-me conectada aos meus pares com o intuito de lutar por uma formação que 

não forme apenas transmissores do conhecimento, mas sim sujeitos capazes de compreender 

que nos formamos uns com os outros mediatizado pelo mundo (FREIRE, 1992). 

2.2 O tecer das histórias de vida 

 

“Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas” 

(BARROS, 2004, p.69). 

 

Enquanto humanos tecemos nossas vidas, antes mesmo de lhe dar uma forma escrita, 

seja através de um diário, de uma carta, de um currículo, ou de nos autobiografar por variadas 

outras formas. Porém, a história de uma vida acontece na narrativa (DELORY-

MOMBERGER, 2014), mesmo que seja tão verdadeira que pareça ser invenção, como disse 

Manoel de Barros. Brunner (2014, p.15), em seu livro “Fabricando histórias – Direito, 

literatura, vida” realça “histórias certamente não são tão inocentes: elas sempre carregam uma 

mensagem, muitas vezes tão bem camuflada que nem mesmo o narrador sabe qual resultado 

terá de sua narrativa”. 

o que dá forma ao vivido e à experiência dos homens são as narrativas que 

eles fazem de si. A narração não é apenas o instrumento da formação, a 

linguagem na qual esta se expressaria: a narração é o lugar no qual o 

indivíduo toma forma, no qual ele elabora e experimenta a história de sua 

vida (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.54). 
 

 Realçando assim a importância desse método de pesquisa, Passeggi et al., (2011) 

enfatizam que o mesmo foi introduzido no nosso país a partir da década de 1990. Neste 

momento na conjuntura das discussões sobre a formação do professor e sua 

profissionalização, ocorre uma expansão na utilização do método (auto) biográfico nas 

pesquisas sobre educação. A partir daí, as vozes desses docentes são introduzidas no centro do 

processo de formação, valorizando suas trajetórias pessoais e profissionais (NÓVOA, 1992). 

No entanto, é só partir do ano 2000 que se observa um significativo fortalecimento da 

pesquisa autobiográfica na pós-graduação. Esse avanço proporcionou um território propício 
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para que pesquisadores nacionais e internacionais pudessem compartilhar suas experiências 

(PASSEGGI et al., 2011).  

Dentre os espaços de trocas de experiências, destaca-se: o Congresso Internacional 

sobre Pesquisa (Auto) Biográfica (CIPA) acontece desde 2004 a cada dois anos com o 

lançamento de uma grande produção científica (livros, anais e revistas). Ainda nesse 

movimento, cito a criação da Associação Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BIOgraph) 

e da Associação Norte e Nordeste das Histórias de Vida em Formação (ANNHIVIF). Como 

desdobramento desse movimento internacional foi criada a Rede Narrativas Autobiográficas 

(RedNAue), com pesquisadores da América Latina e, possivelmente, a criação de uma rede 

Europa-América-Latina sobre a pesquisa (auto)biográfica. Essa denominação de autobiografia 

é um campo de investigação já consagrado em países anglo-saxões, na Alemanha e em 

processo de reconhecimento na França. No nosso país tivemos grandes avanços nos últimos 

trinta anos no tocante à utilização da pesquisa autobiográfica (PASSEGGI et al., 2011). Desse 

modo, o método (auto) biográfico permite que seja: 

[...] concedida uma atenção muito particular e um grande respeito pelos 

processos das pessoas que se formam: nisso reside uma das suas principais 

qualidades, que o distinguem, aliás, da maior parte das metodologias de 

investigação em ciência sociais (NÓVOA e FINGER, 2014, p. 21). 

       O espaço ocupado nas três últimas décadas, pelas narrativas autorreferenciais, orais ou 

escritas, longe de ser uma abordagem teórica, ou um modismo, a narrativa tornou-se “[...] um 

novo gênero da filosofia da ciência. Um caminho de maior refinamento da metodologia 

interpretativista” (BROCKMEIER e HARRÉ, 2003, p. 525). Desse modo, a narrativa (auto) 

biográfica “instala uma hermenêutica da história de vida, isto é, um sistema de interpretação e 

de construção que situa , une e faz significar os acontecimentos da vida como elementos 

organizados no interior de um todo” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.54).  

      Nessa perspectiva “a forma da vida que construímos (nossa biografia) está submetida a 

uma perpétua reconfiguração” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.58). O sujeito, essa figura 

de um “si-mesmo”, não existe num estado, ele é uma construção sempre em ato que se 

delineia ao longo da narrativa (DELORY-MOMBERGER, 2014). Para Ricouer (1994), o 

narrador utiliza o tempo passado como sendo o da memória dos fatos vividos, o tempo 

presente como o da percepção dos acontecimentos atuais e o tempo futuro como o das 

expectativas do porvir, elaborando, dessa forma, sua história no tempo dos fatos 

rememorados. Na busca de uma interpretação, numa “espiral hermenêutica”, nosso sentido se 

reconfigura a cada leitura, permitindo afirmar que não se pode “explicar” uma história, mas 



54 

 

dar a ela várias interpretações (RICOEUR, 1994). A partir dessas ideias, compreendo que ao 

narrarmos as nossas próprias histórias de vida, somos capazes de ressignificar as nossas 

experiências, dando outros sentidos, a tudo aquilo que perpassa as nossas vidas, as nossas 

práticas e também a tudo aquilo que está atrelado a nossa formação docente. E a partir que o 

sujeito compreende esse “entrelaçar”, torna-se o ponto de partida para formação de um sujeito 

pensante, crítico, capaz de lutar por seus próprios ideais (FREIRE, 1992).  Nesse sentido: 

a narrativa realiza sobre o material indefinido da experiência vivida um 

trabalho de homogeneização, ordenação e funcionalidade significante: ela 

reúne, organiza, tematiza os acontecimentos da existência, dá sentido a um 

vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. É a narrativa que dá uma 

história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque 

temos uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa 

vida (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.97). 

Nessa perspectiva, as narrativas também nos oferecem um movimento de empatia, que 

significa nossa capacidade humana, de forma colaborativa, de dividir sentimentos, emoções, 

ideias, e isso não se dá de forma homogênea. Há um jogo entre o outro e mim, e vice versa. A 

compreensão dessa relação mediada pela narração requer um processo de reflexividade. Para 

Delory-Momberger (2014, p.60), essa interação de heterobiografia, ou seja, “a forma de 

escrita de si que praticamos quando nos confrontamos com a narrativa de outrem”. Esse 

desejo de busca de si, o interpreta como um projeto que o sujeito faz de si mesmo. Não como 

algo consciente, mas como “um impulso para frente, uma orientação para o futuro” 

(DELORY-MOMBERGER 2014, P.60).  Para essa autora, a interação entre o “eu” e o 

“outro”, no campo da narrativa gera uma escrita de si: 

construo-me, assim, na projeção do olhar do outro, na antecipação da leitura 

do outro. De certo modo, não paro de me escrever, isto é, de compor os 

efeitos de escrita que vêm, ao mesmo tempo, modelar e autenticar meu 

estilo, permitindo reconhecer-me a mim mesmo e ser reconhecido pelos 

outros (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.63). 

  Assentada numa concepção social e humana do sujeito (DELORY-MOMBERGER, 

2014) realça em seu livro “Biografia e Educação” o potencial teórico metodológico do uso 

das biografias na pesquisa em educação e formação de pessoas. Ainda de acordo com essa 

autora, “apropriar-se dos saberes, seja qual for a sua natureza, é, lançar novos olhares sobre 

seu passado e sobre suas origens, projetar ou sonhar, de outro modo, seu futuro, biografar-se 

de outro modo” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 138). No intento de ressignificar as 

experiências vivenciadas e assim potencializar sua aprendizagem como profissional e também 

pessoal.  
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Passeggi (2008) ao escrever seu texto “Narrar é humano! Autobiografar é um 

processo civilizatório”, inicia com uma citação de José Saramago na qual ele afirma que 

“todos os seres humanos deveriam deixar relatadas por escrito as suas vidas“. Nesta 

perspectiva, enquanto seres dotados de linguagem “estamos constantemente a nos 

autobiografar, logo, narrar a própria vida é uma ação espontânea” (PASSEGGI, 2008, p.103) 

para nós seres humanos. Atualmente esta prática de biografar-se tem se democratizado, 

através dos instrumentos tecnológicos (redes sociais, entre outros) presentes na sociedade 

contemporânea. No entanto, devemos lembrar que ao longo da história de vida de cada 

sujeito, a escrita de si pode se tornar um objeto de desejo, efetivar-se, ou jamais fazer parte do 

“querer ou poder” de um sujeito. Portanto, “se narrar é humano, o trabalho de biografização é 

uma ação civilizatória, que exige manuseio de tecnologias marcadas pela cultura, que 

arrastam consigo relações de poder, saberes, quereres e deveres” (PASSEGGI, 2008, p.104). 

Em outras palavras, Brockmeier e Harré (2003), acrescentam que não é apenas a 

narrativa que faz a mediação expressa e define a cultura, mas também a cultura define a 

narrativa. Ainda muito cedo, até mesmo sem perceber, recolhemos da cultura em que estamos 

imersos, e isso será expresso ao narrarmos nossas histórias de vida (BRUNER, 2014). Nas 

palavras de Delory-Momberger (2014, p.54) “a narrativa (auto) biográfica instala uma 

hermenêutica da história de vida, isto é , um sistema de interpretação e de construção que se 

situa, une e faz significar os acontecimentos da vida como elemento organizador no interior 

de um todo”.  

 De acordo com Jerome Bruner (2014), o ser humano tem como atividade principal, 

independente de onde esteja, dar significado aos seus encontros com o mundo. Em outras 

palavras, Brockmeier e Harré (2003) realçam que viver é atribuir significado a uma vida; na 

verdade, o processo de construção de significados pode ser visto como centro da vida 

humana. Para tanto, é necessário operar com aspectos muito íntimos do ser humano, enquanto 

ser cultural, constituídos na interface do “eu e o outro” denominado por Delory-Momberger 

(2014) de heterobiografia, que em síntese, nos formamos a partir da história do outro e que 

essa formação se dá ao longo da vida num processo de (re) construção constante. Nessa 

perspectiva, Delory-Momberger (2014) argumenta que “a narrativa do outro é, assim um dos 

lugares onde experimentamos nossa própria construção biográfica; onde ela pode deslocar-se, 

reconfigurar-se, alargar seus horizontes; onde ela se põe a prova como escrita de si” 

(DELORY-MOMBERGER, 2014, p.61). 

Sendo assim, entendo o processo de biografização como uma atividade na qual o 

sujeito utiliza-se da escrita para se lançar no centro de uma narrativa autobiográfica, sendo ele 
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o principal protagonista do enredo. Essa escrita de si e individual é tecida todos os dias de 

forma coletiva (DELORY-MOMBERGER, 2014). Enveredar pelo método (auto) biográfico 

se deu pela minha percepção do grande valor teórico dessa abordagem, para tratarmos das 

necessidades formativas de futuros professores. No propósito de auxiliar na reflexão sobre as 

ações, enriquecer a compreensão das práticas e ajudar entender o processo de construção do 

conhecimento. Nesse sentido, posso afirmar que, vivendo é que construímos a nós mesmos e 

todas as nossas relações existenciais, sejam elas pessoais ou profissionais. 

2.3 A construção dos dados empíricos 

Na busca de expor o caminho trilhado para coleta e análise do material empírico, que 

deu consistência a este trabalho, entendo como relevante conceituar quais materiais são 

considerados fontes de dados na pesquisa narrativa de cunho (auto) biográfico. Neste sentido, 

Ferrarotti (2010) orienta sobre a especificidade do método biográfico. Ele inicia considerando 

que há dois tipos de materiais biográficos que podem ser utilizados nessa abordagem: os 

primários, ou seja, as narrativas ou relatos autobiográficos recolhidos por um pesquisador, 

geralmente através de entrevistas realizadas “face a face”; e os secundários – aqueles de toda 

espécie, são eles: correspondências, diários, narrativas diversas, documentos oficiais, 

fotografias, cartas e etc., cuja produção e existência não tiveram por objetivo inicial servir a 

uma investigação. Neste trabalho, foi utilizado de material nomeado de primário, que é 

caracterizado pelo aparecimento insistente de traços fundamentais, trazendo à tona a 

singularidade emergente que constitui a figura existencial, o que Ferraroti (2010) denomina de 

“subjetividade explosiva”. Em defesa deste ponto, o autor enfatiza que os pesquisadores 

devem utilizar mais das narrativas autobiográficas, como método de pesquisa, pois são elas 

que trazem e explicitam com toda a força a subjetividade do sujeito. Sendo assim, uma 

metodologia voltada para a forma como o indivíduo interpreta o mundo e como se configura 

suas interações sociais.  

2.4 Entrevistas narrativas 

No intuito de conduzir este estudo, ancorei-me também na entrevista narrativa como 

técnica de coleta dos dados para construção dessa pesquisa.  Para Shütze (2010, p. 212), essa 

abordagem compõe-se de três partes: 

com uma questão narrativa orientada autobiograficamente desencadeia-se – 

como primeira parte – a narrativa autobiográfica inicial. Na medida em que o 

objeto da narrativa seja efetivamente a história de vida do informante e 

transcorrendo compreensível de forma que o ouvinte possa segui-la, não 

deverá ser interrompida pelo pesquisador-entrevistador. [...] Na segunda 
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parte central da entrevista, o pesquisador-entrevistador inicia explorando o 

potencial narrativo tangencial de fios temáticos narrativos transversais, que 

foram cortados na fase inicial em fragmentos pouco plausíveis ou de uma 

vaguidade abstrata, por se tratarem de situações dolorosas, estigmatizadoras 

ou de legitimação problemática para o narrador, bem como em fragmentos 

nos quais o próprio informante demonstra não ter clareza sobre a situação. 

[...] A terceira parte consiste, por um lado, no incentivo à descrição abstrata 

de situações, de percursos e contextos sistemáticos que se repetem, bem 

como da respectiva forma de apresentação do informante. 

 De acordo com Shütze (2010), não se trata apenas do curso externo dos fatos, mas 

também os acontecimentos e sua elaboração interpretativa por meio de modelos de análise 

que encaminham a uma apresentação pormenorizada da história narrada. Desse modo, “o 

resultado é um texto narrativo que apresenta e explicita de forma continuada o processo social 

de desenvolvimento e mudança de uma identidade biográfica” (SHÜTZE, 2010, p. 213). Para 

que isso se concretize, faz-se necessário que o pesquisador evite intervir ou suprimir 

informações decorrentes de sua abordagem metodológica ou dos seus pressupostos teóricos. 

Conforme Jovchelovitch e Bauer (2002), o pesquisador deve ambientar uma situação que 

encoraje e estimule o participante a contar a história sobre algum evento importante de sua 

vida e do contexto social. O nome da técnica origina-se da palavra latina “narrare”, relatar, 

contar uma história. Nesta perspectiva, os autores realçam para dois elementos que precisam 

ser considerados ao adotar a entrevista narrativa como estratégia metodológica: 

[...] ela contrasta diferentes perspectivas, e leva a sério a ideia de que a 

linguagem, assim como o meio de troca, não é neutro, mas constitui uma 

cosmovisão particular. A avaliação da diferença de perspectivas que pode 

estar tanto entre o entrevistador e o informante, quando entre diferentes 

informantes, é central à técnica. O entrevistador é alertado para que evite 

cuidadosamente impor qualquer forma de linguagem não empregada pelo 

informante durante a entrevista. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 

96). 

 

 Sendo considerada como técnica, a entrevista narrativa consiste numa série de regras, 

apresentadas pelos autores que estão apresentadas no Quadro a seguir: 

                                    

Quadro 1- Fases principais da entrevista narrativa 
 

FASES  REGRAS 

Preparação Exploração do campo. 

Formulação de questões exmanentes. 

1. Iniciação Formulação do tópico inicial para narração.  
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Emprego de auxílios visuais. 

2. Narração central Não interromper. 

Somente encorajamento não verbal para continuar a 

narração. 

 Esperar para os sinais de finalização (“coda”). 

3. Fase de perguntas Somente “Que aconteceu então?”.  

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes. 

Não discutir sobre contradições. Não fazer perguntas do 

tipo “por quê?”. 

Ir de perguntas exmanentes para Imanentes. 

4. Fala conclusiva Parar de gravar.  

São permitidas perguntas do tipo “por quê?”.  

Fazer anotações imediatamente depois da entrevista. 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2002). 

Entendo que trilhar a partir dessas regras, possibilita uma situação isenta de 

constrangimentos e manterá a disposição do participante de contar uma história acerca de 

acontecimentos importantes. A entrevista narrativa busca gerar histórias - é aberta quanto aos 

procedimentos para as análises que seguem a elaboração dos dados empíricos. Jovchelovitch e 

Bauer (2002, p.105) recomendam que seja interessante seguir um “procedimento de redução 

do texto qualitativo, colocado em três colunas – transcrição, redução e palavras-chave”. O que 

a meu ver foi de grande valor, para sustentação científica dos dados que fundamentaram a 

discussão proposta neste trabalho. 

Falar em análise de dados é uma atividade que tanto me seduz quanto me deslumbra 

como pesquisadora. Sendo assim, diante do meu envolvimento com as informações recolhidas 

tive o desafio de interpretar os sentidos e significados das palavras e, inclusive, dos silêncios, 

que por calar, também tiveram muito a me dizer. Foi um percurso de idas e vindas, entre a 

fundamentação teórica e os dados empíricos coletados. Além disso, a opção pelo tipo de 

análise foi primordial para dar conta dos objetivos propostos nesta pesquisa. Nas palavras de 

Bogdan e Biklen “a tarefa analítica, ou seja, a tarefa de interpretar e tornar compreensíveis os 

materiais recolhidos parece ser monumental quando alguém se envolve num projeto de 

investigação” (1994, p. 205). Para analisar, compreender e interpretar um material qualitativo 
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faz-se necessário superar a tendência ingênua e acreditar que a interpretação dos dados será 

mostrada espontaneamente ao pesquisador; mas para isso é preciso penetrar nos significados 

que os atores sociais compartilham nos relatos das suas vivências (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009).  

Neste prisma, Souza (2014) realça que as narrativas (auto) biográficas configuram-se 

como corpus de uma investigação, visto que são recolhidas de forma oral e/ou escritas. Nas 

palavras de Poirier et. al (apud SOUZA, 2014 p.43), corpus pode ser compreendido como 

“um material qualitativo constituído por um conjunto de histórias de vida, de sujeitos saídos 

de um universo populacional nitidamente definido e dos fins que se procura atingir”. Para 

Souza (2014, p.43) as narrativas “centram-se nas trajetórias, percursos e experiências dos 

sujeitos, marcadas por aspectos históricos e subjetivos frente às reflexões e análises 

construídas por cada um sobre o ato de lembrar, narrar e escrever sobre si”. Portanto, essas 

teorizações encaminharam-me para elencar como método de interpretação dos dados desta 

investigação a análise compreensiva-interpretativa que nas palavras de Souza (2014, p. 43): 

busca evidenciar a relação entre o objeto e/ou as práticas de formação numa 

perspectiva colaborativa, seus objetivos e o processo de investigação-

formação, tendo em vista apreender regularidades e irregularidades de um 

conjunto de narrativas orais ou escritas, partem sempre da singularidade das 

histórias e das experiências contidas nas narrativas individuais e coletivas 

dos sujeitos implicados em processos de pesquisa e formação. 

 Desta forma, ancorei-me nessa abordagem para conhecer a trajetória de futuros 

docentes de Ciências dos cursos de Física, Química e Biologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). No intento de interpretar as narrativas das histórias de vida 

desses professores em formação; compreender seus dilemas educativos; suas experiências de 

formação, itinerários e legitimidade docente. Por acreditar que o registro das narrativas desses 

licenciandos representa um processo de autorreflexão, de lembranças, de apropriação de uma 

trajetória, da tomada de consciência sobre sua vida formativa. Esse movimento, por meio dos 

registros narrados pelos professores, de suas experiências e trajetórias formativas e 

profissionais, permitiu apreender os seus saberes, posicionamentos e aprendizagens adquiridas 

ao longo de sua vida. Sendo assim, a análise dos dados concentra-se nas narrativas dos 

professores em formação, das suas singularidades e subjetividades, que expressam seus 

saberes práticos e identitários, enunciando a sua formação e a reinvenção de seus papeis 

formativos.  

Para tanto, referenciei-me em Souza (2014) que sugere a interpretação dos dados a 

partir da leitura em três tempos, pois o mesmo considera o tempo de “lembrar, narrar e refletir 
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sobre o vivido” (p. 43).  A partir daí, a interpretação acontece desde o momento inicial da 

investigação-formação tanto para o pesquisador, quanto para os sujeitos envolvidos no projeto 

de formação.  Para a análise interpretativa das entrevistas, utilizei o que Souza, (2014, p. 43) 

chama de “ideia metafórica em três tempos: o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre o 

vivido.” Tempo I – Pré-análise, leitura cruzada; Tempo II – leitura temática – unidades de 

análises descritivas; Tempo III – leitura interpretativa-compreensiva do corpus, numa 

perspectiva metodológica, recíproca e dialógica”. 

 Desse modo, o Tempo I - Pré-análise, leitura cruzada -, “revela-se como singular, 

tendo em vista a construção do perfil do grupo pesquisado, tanto na perspectiva individual, 

quanto coletiva” (Souza, 2014, p. 43). Nesse processo, iniciei a pré-análise e a leitura cruzada 

do perfil biográfico dos futuros professores de Ciências participantes da pesquisa, com 

identificação, idade e formação em curso. Segundo Poirier et. al., (apud SOUZA, 2014 p.43), 

é a partir da singularidade das histórias de vida dos licenciandos que buscamos entender o seu 

processo de formação, de excertos do conjunto do corpus. 

 Em relação ao Tempo II– Leitura temática – unidades de análise temática ou 

descritiva, “articula-se às leituras cruzadas, porque evidencia regularidades, irregularidades, 

peculiaridades e subjetividades com base na interpretação e no agrupamento temático e 

compreensivo dos textos narrativos” (SOUZA, 20014, p. 44). Nesse intento, o Tempo II 

articula-se com o Tempo I, por meio da continuidade do cruzamento de informações dos 

perfis dos colaboradores. Ao considerar os fragmentos de entrevistas como unidades de 

análises temáticas, Souza, (2014, p.44) apresenta a relevância da leitura analítica e da 

interpretação temática, que tem como objetivo: 

reconstituir o conjunto das narrativas, no que se refere à representação e 

agrupamento, através das unidades temáticas de análise, a fim de apreender 

sutilezas, o indizível, as subjetividades, as diferenças e as regularidades 

históricas que comportam e contem as fontes (auto)biográficas . 

Em relação ao Tempo III – análise interpretativa-compreensiva que “vincula-se ao 

processo de análise, desde seu início, visto que exige leitura e releituras individuais e em seu 

conjunto do corpus das narrativas , recorrendo aos agrupamentos das unidade de análise 

temática e/ou ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas” ( SOUZA, 2014, p. 46). A 

partir daí, apropriei-me das leituras interpretativas e compreensivas das narrações dos 

licenciandos que contam suas trajetórias, suas recordações que lhe serviram de referências 

(JOSSO, 2010); de lembranças e influências, que os encaminharam para a docência.  Desse 

modo, “a análise em três tempos – pré-análise e leitura cruzada, leitura temática e leitura 
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interpretativa”, proposta por Souza (2014), possibilitou-me compreender e sistematizar as 

necessidades formativas reveladas pelos futuros professores de Ciências do ensino básico 

graduados pela UFRN- Natal. Sendo assim, uma maneira particular de compreendemos as 

alegrias e angustias que perpassaram a formação (LARROSA, 2009) de futuros professores de 

Ciências.  

    Pelo fato de buscar compreender os significados e os sentidos que os futuros 

professores de Ciências atribuem as suas experiências e assim desvelar suas necessidades 

formativas, esta pesquisa enquadra-se nos princípios da Fenomenologia.  Para Silva (2016, 

p.43), “autobiografia tem sido combinada com uma orientação fenomenológica para enfatizar 

os aspectos formativos do currículo, entendido, de forma ampla como experiência vivida”. Na 

perspectiva desse autor, ao utilizarmos esse método temos “uma maior compreensão de um 

agir mais consciente, responsável e comprometido” (SILVA, 2016, p.43). Tendo em vista que 

a abordagem fenomenológica enfatiza como os sujeitos se percebem no mundo, e, sobretudo, 

quais os sentidos e significados eles atribuem aos fenômenos a sua volta (TRIVIÑOS, 2013). 

2.5 Traçando o perfil dos futuros professores de Ciências 

Segundo Nóvoa e Finger (2014), ao utilizarmos o método (auto) biográfico estamos 

concedendo “uma atenção muito particular e um grande respeito pelos processos das pessoas 

que se formam”. De acordo com esses autores, para contarmos nossas histórias de vida saímos 

do presente e nos remetemos ao passado e, assim nos projetamos para o futuro. Nesse sentido, 

entendo que construir uma pesquisa sobre as necessidades formativas de futuros professores 

de Ciências “requer a busca de possibilidades que potencializem uma escuta sensível da voz 

do professor em processo de formação inicial” (Souza, 2006, p.25).  Portanto, as histórias de 

vida que compõe essa pesquisa são tecidas por diversos fios, em alguns momentos se 

confundem, em outros se opõe, porém se entrecruzam pela docência. 

 Para construção dos dados dessa pesquisa utilizei como fonte biográfica: a entrevista 

narrativa individual com 18 (dezoito) licenciandos dos cursos de (Física, Química e Biologia), 

futuros professores de Ciências. Dos quais 11 (onze) eram bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), subprojeto Interdisciplinar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E os outros 7 (sete) participantes eram licenciandos 

(concluintes), dos respectivos cursos que não participaram do PIBID. As falas dos 

participantes foram gravadas e posteriormente transcritas e logo após analisadas de acordo 

com os princípios da “análise compreensivo-interpretativa” de Souza (2014). Desta forma, 
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para termos compreensão das decisões de alguém é imperativo resgatar sua história, 

evidenciar eventos, suas conexões e, sobretudo, voltar o olhar para o contexto que esse sujeito 

está inserido. Sendo assim, as narrativas dos futuros professores de Ciências caminham para a 

construção do seu perfil e desvelam características peculiares do cenário estudado. Para tanto, 

farei uma apresentação do perfil dos licenciandos, além de buscar compreensões a respeito da 

seguinte indagação: quais os eventos das histórias vida dos futuros professores de Ciências 

que os encaminharam para “ser ou não ser bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência (PIBID)”? 

No intento de responder a essa inquietação, realizei inicialmente uma reunião com 

cada um dos grupos investigados – aqui intitulados de “Pibidianos e não-pibidianos”. Em 

ambos os momentos, falei sobre a pesquisa em geral, e, sobretudo, da importância da 

participação deles, além de trocarmos contato (telefone e e-mails), para marcarmos o melhor 

momento de entrevistá-los. As entrevistas foram gravadas e para “início de conversa” falei 

um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, uma vez que todos nós somos contadores 

de histórias (BRUNER, 2014), e nos reconhecemos na fala do outro (DELORY-

MOMBERGER, 2014). Nesse sentido, ao contarmos nossas histórias de vida revelamos 

marcas que “constitui-se nessa relação entre o que nos acontece e a significação que 

atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz mediante o ato de dizer, de narrar, (re) interpretar” 

(PASSEGGI, 2011, p. 149). 

Através das entrevistas narrativas, pude traçar o perfil de uma forma geral dos 

pibidianos e não-pibidianos, dois grupos conectados pela licenciatura e, principalmente, por 

serem futuros professores de Ciências. Dos entrevistados (as), 10 (dez), identificaram-se 

como do gênero feminino e 8 (oito) do gênero masculino. Todos os entrevistados/as são 

jovens e estão numa faixa etária de 20 (vinte) a 32 (trinta) anos. Uma grande 

representatividade é do interior do Rio Grande do Norte, por isso é, bem recorrente em suas 

falas a questão de viajarem constantemente e/ou das dificuldades de se adaptarem à cidade de 

Natal-RN. Os bolsistas do PIBID, em sua maioria são provenientes de famílias de classe 

média (comerciantes, professores e funcionários públicos em geral). Dentre os 11 (onze) 

pibidianos, 09 (nove) cursaram o ensino Fundamental e Médio em instituições privadas e/ou 

no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Além de salientarem também terem feito 

cursos técnicos antes de entrarem na licenciatura tanto no IFRN, quanto em instituições 

privadas com bolsa. Trajetórias estas que os mesmos julgaram ter sido de excelência. Apenas 

2 (dois), dos bolsistas relataram ter estudando em escolas públicas estaduais e/ou municipais e 

serem advindos de famílias de baixa renda. Já a maioria dos licenciandos não pibididanos 
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vieram de escolas públicas estaduais e/ou municipais e, apenas dois alunos não bolsistas 

relataram terem estudado em escolas particulares e/ou no IFRN. São em sua maioria de Natal- 

Rio Grande do Norte (RN), de municípios circunvizinhos e apenas 01 (uma) participante era 

da Paraíba- PB. As falas de todos os participantes desta pesquisa estão assinaladas por 

pseudônimos para preservar o anonimato e a ética do trabalho científico.  
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CAPÍTULO 3 - HISTÓRIAS DE VIDA E NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Este capítulo teve como questão fundante: quais os eventos das histórias de vida dos futuros 

professores de Ciências que os encaminharam para “ser ou não bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência?”. Faço inicialmente algumas considerações 

sobre os desafios de ensinar Ciências e consequentemente o desafio de formar professores 

dessa área do conhecimento. Para cumprir com esse propósito, abordo as necessidades da 

“situação atual” (LIMA, 2015), nas quais os licenciandos bolsistas e não bolsistas do PIBID 

expressam dificuldades (ou não) das suas trajetórias escolares, até o ingresso no ensino 

superior. Posteriormente, apresento o entrecruzamento das falas dos sujeitos participantes da 

pesquisa e faço uma discussão sobre os achados de acordo com o referencial teórico proposto. 

Para finalizar, apresento algumas considerações sobre as necessidades formativas desveladas 

pelos futuros professores de Ciências, das trajetórias escolares até o ingresso na universidade. 

3.1 O desafio de ensinar Ciências: dilemas e possibilidades 

A minha capacidade de memorizar fórmulas, de lidar com os números e decorar 

palavras difíceis sempre foi a minha grande aliada no momento de aprender aquilo que se 

propunha nas aulas de Ciências e Biologia. Na escola fui apresentada a conteúdos que eu não 

fazia ideia de como utilizar no meu cotidiano, porém eu decorava para obter boas notas, afinal 

era isso que os professores queriam de mim – bons resultados. Essas minhas características 

cognitivas também foram fundamentais no meu curso de licenciatura em Biologia, no sentido 

de ter encontrado um processo semelhante: memorizar cinco, seis capítulos de livros a cada 

atividade avaliativa proposta. No entanto, não julgo que memorizar conteúdos, não seja, 

também uma forma de aprendizagem, porém “não é o bastante”. É necessário pensar 

criticamente sobre os eventos estudados (KRASILCHIK e MARANDINO, 2004, p.20), e foi 

a partir dessas minhas experiências no curso de licenciatura que comecei a questionar essa 

forma tão mecânica e alheia de falar sobre os processos vitais que movem a existência 

humana.   

Fazer alusão a essas minhas experiências tem a ver com a problematização das 

concepções tradicionais sobre o papel do professor de Ciências e de como ele deve proceder 

ao ensinar Ciências (KRASILCHIK, 1987). Para esta autora, essas características tão 

presentes nas escolas e também nas instituições formadoras de professores são históricas e 

emergem da ideia de ensinar Ciências como um conjunto de fatos, descrições de fenômenos, 
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enunciados teóricos e fórmulas a serem memorizadas. De acordo com Krasilchik e Marandino 

(2004, p.05): 

a organização da escola e dos elementos que compõe os seus currículos, 

entre outros fatores, leva a subdivisão das áreas de conhecimento, criando 

disciplinas estanques, as quais, muitas vezes, impedem que os estudantes 

vejam como estas se relacionam e quais suas conexões com a vida. 

 

Conforme essas autoras, o professor de Ciências deve ter a compreensão que o 

conhecimento científico é “cumulativo e historicamente arquitetado tendo caráter tentativo” 

(KRASILCHIK e MARANDINO, 2004, p.20).  Deste modo, é caracterizado por rupturas e 

está implicado nas relações políticas, sociais, ideológicas, econômicas das sociedades as quais 

se deram sua construção (KRASILCHIK e MARANDINO, 2004).  Conforme Cachapuz et al., 

(2012, p. 08), o ensino de Ciências ainda está impregnado pela prática de “ensinarmos como 

fomos ensinados e a resistência a mudanças afeta sempre todo o sistema educativo”. Ainda 

para esses autores, enfrentar essa prática já cristalizada não é fácil. Por isso, é necessário 

mudar esse ensino para superar o “desencanto dos jovens” pelo ensino e também “dos 

professores pela escola” (CACHAPUZ et al., 2012, p. 08). É necessário romper barreiras, 

ultrapassar os obstáculos que nos impedem de entendermos a essência dos conhecimentos 

científicos (BACHELARD, 1996), tão necessários para a nossa vida cotidiana 

(KRASILCHIK e MARANDINO, 2004). 

Delizoicov et al., (2011) em seu livro intitulado “Ensino de Ciências: fundamentos e 

métodos” elencam seis desafios a serem superados pelo ensino de Ciências, dentre eles temos 

a “Superação do senso pedagógico”. Os autores ressalvam que esse tipo de senso comum está 

marcadamente presente em atividades como “regrinhas e receituários, [...] experiências cujo 

único objetivo é verificação da teoria”, sem nenhuma conexão com o cotidiano dos aprendizes 

(DELIZOICOV et al., 2011, p.32). Tais práticas precisam ser superadas no tocante à 

formação de professores, tendo em vista que tal modo de ensinar só reforça a ideia de uma 

Ciência como “produto acabado e inquestionável” (DELIZOICOV et al., 2011, p. 33).  

 Em seguida apontam um segundo desafio “ciências para todos”, em outras palavras: 

para quem ensinar?  Para esses pesquisadores é necessário pensarmos em Ciências como algo 

que está presente na vida cotidiana de todos. Por isso, necessita-se, sobretudo, na formação de 

professores, desconstruirmos a ideia cristalizada de um ensino para formarmos cientistas e 

construirmos a premissa de uma ciência que seja compreendida por todos (DELIZOICOV et 

al., 2011, p. 34).  Ao elencar o terceiro desafio “Ciência e Tecnologia como cultura”, esses 

autores observam que precisamos entender a Ciência e a Tecnologia como cultura, uma vez 

que essas são atividades construídas pelo homem, que não é neutra e termos consciência de 
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que as descobertas científicas foram fundamentais para estruturação das sociedades. Mais do 

que isso, Ciência e Tecnologia é sim cultura, mas não podemos perder de vista os benefícios e 

prejuízos que estas podem acarretar (DELIZOICOV et al., 2011). 

O quarto desafio é “Incorporar conhecimentos contemporâneos em Ciências e 

Tecnologia”. Nesse item, os autores chamam atenção para incluir nos cursos de formação de 

professores conhecimentos atuais sobre as tecnologias que podem subsidiar as práticas do 

professor, uma vez que precisamos estar atentos com as necessidades dos alunos da 

contemporaneidade. Outro desafio é a “Superação do livro didático”. Para Delizoicov et al., 

(2011), o professor “não pode ser refém do livro didático”, mas para isto precisa ter acesso a 

uma formação adequada, e, sobretudo, ter apoio das instituições as quais trabalham. Por fim, 

chamam atenção para que haja uma “aproximação entre pesquisa em ensino de Ciências e 

ensino de Ciências”. Os cursos destinados a formar professores de Ciências “constituem lócus 

privilegiado para que essa disseminação se intensifique, à medida que, sistematicamente e 

criticamente o novo conhecimento [...] passe a permear as ações docentes e torne-se objeto de 

estudo e discussão nos currículos dos cursos” (DELIZOICOV et al., 2011, p. 41). Em outras 

palavras, as pesquisas que se realizam na academia sobre ensino de Ciências precisam 

dialogar com a formação de professores, e, sobretudo, chegar até o chão das escolas a partir 

das práticas dos professores que lá estão. Esses pressupostos foram fundantes nessa pesquisa e 

deram origem as seguintes indagações: quais caminhos nos levam a optar pela docência? Ou 

melhor: quais acontecimentos presentes em nossas trajetórias de vida nos encaminharam para 

nos tornarmos professores de Ciências? De acordo com Huberman (2000, p. 36), “qualquer 

pessoa que se interesse, de longe ou de perto, pelo ensino não deixará de se apaixonar” por 

questões como essas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Deste modo, observo que refletir sobre a formação dos meus pares – professores de 

Ciências – tem sido um desafio que me propus desde a licenciatura e almejo continuar para 

além da escrita dessa dissertação. Essa escolha não foi aleatória nem por falta de opção, mas 

sim, por ser aquilo que move minha vida profissional e pessoal, que julgo valer a pena 

conhecer e isso para mim já é um bom ponto de partida. Embora essas premissas já me 

inquietassem desde a graduação, encontrei respaldo científico no método (auto) biográfico 

para construir essa dissertação, cujos principais autores/atores são futuros professores de 

Ciências. Ainda de acordo com Souza (2008), essa abordagem metodológica supera a 

racionalidade técnica e dá voz ao professor (GOODSON, 2003), uma vez que há uma 

diversidade de experiências de sujeitos diferentes e singulares (DAMARTINI, 2008) ao 

narrarem suas histórias de vida.  
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3.2 Das trajetórias escolares aos caminhos percorridos na Licenciatura  

 Os futuros professores de Ciências “pibidianos e não pibidianos”, ao iniciarem suas 

narrativas, evidenciaram a importância da estrutura familiar, dando ênfase principalmente à 

transição entre o ensino fundamental e médio. Neste momento, as trajetórias de formação dos 

respectivos grupos se opuseram, tendo em vista que a maioria dos “pibidianos”, ao se 

voltarem para suas trajetórias escolares consideraram que sua formação escolar foi de 

qualidade.  Isso fica evidenciado nos excertos abaixo: 

 

Do ensino fundamental pra o ensino médio não houve nada que marcasse a 

diferença entre os dois especificamente, pois eu tive sorte do ensino 

fundamental ter sido na escola particular. E no ensino médio eu consegui ir 

pra o IFRN, o curso técnico integrado me ajudou bastante, porque os 

professores do ensino médio eram bons e do técnico também, isso foi 

fundamental para o meu ingresso na universidade (ARIEL. PIBIDIANO (A), 

2017). 

 

Eu nasci em Mossoró e logo depois fui morar em Paus dos ferros e logo fui 

estudar lá, pois graças a Deus meus pais sempre tiveram condições de pagar 

uma boa escola para mim. Eu sempre gostei de estudar, sempre me dei muito 

bem na escola, nunca tive nenhuma dificuldade, nem aqui no curso de 

Química (ELIONAI. PIBIDIANO (A), 2017). 

 

Eu curso Biologia aqui na UFRN. Eu sou de Assú aqui no RN, tenho dois 

irmãos e meus pais são divorciados. Eu sempre morei grande parte da minha 

vida com minha mãe.  Meu pai é doutor em matemática e é professor da 

UFMT, ele mora lá. E a gente veio embora morar em Assú. Meu ensino 

médio e fundamental foi em escola particular, tudo muito tranquilo (ELIEL. 

PIBIDIANO (A), 2017). 

 

 De um modo diferente a maioria dos “não pibidianos”, ao se remeterem ao passado e 

recordarem suas formações escolares apontam – dificuldades financeiras, a falta de 

professores, dificuldades em conciliar os estudos e/ou filhos, ter recorrido a cursos 

preparatórios para prestar vestibular, entre outros.  

 

Sou da cidade de Vera Cruz, da zona rural, tenho 21 anos e faço Química 

aqui na UFRN.  Eu sempre estudei em escola pública, porém meus pais 

nunca se negaram a me ajudar em nada. Eu sempre tive todo apoio pra 

estudar, mesmo que fosse com muita dificuldade eles sempre me ajudavam 

de qualquer forma, e me deixaram livre para escolher o curso que eu 

quisesse (MARIEL. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017). 

 

Faço Física aqui na UFRN e sou de Parnamirim. Minha trajetória foi toda 

em escola pública aqui em Natal. Enfrentei muitos problemas no ensino 

médio com relação à falta de professores, a falta de muitas coisas como é 

comum nas escolas estaduais daqui. E também o fato de ter trabalhado 

durante esse período (ELOÁ. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017). 
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Eu faço Biologia e sou natural de Parnamirin. Estudei o ensino fundamental 

e médio na escola pública. Minha família sempre me motivou a estudar. 

Logo quando eu terminei o ensino médio, engravidei e ficou tudo mais 

difícil, só voltei estudar cinco anos depois pra ingressar na universidade 

(ALDENIR. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017). 

 

 Ao analisar as falas dos licenciandos foi possível perceber o quanto suas trajetórias são 

impregnadas de suas vivências escolares. A escola apresenta-se como um lugar marcante, pois 

“nela se estabelece a relação da criança que eles foram com o homem ou a mulher que eles se 

tornaram, com o lugar que eles ocupam no mundo social adulto” (DELORY-MOMBERGER, 

2014, p.117). Ainda de acordo com esta autora “é sem dúvida na escola que se fazem sentir 

mais intensamente as dificuldades sofridas para reorganizar o mundo- da- vida e para reajustar 

o projeto de si” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.133). Desse modo, em todos os excertos 

apresentados, os sujeitos mencionam a quais escolas “pertenceram”, ficando explícita a 

posição social de sua família e, consequentemente, interligam com as facilidades e/ou 

dificuldades enfrentadas em suas trajetórias escolares. No entanto, não estou aqui 

generalizando que a posição social do sujeito seria determinante nas trajetórias dos 

licenciandos. Entretanto, entendo que tal posição “produz efeitos indiretos” (CHARLOT, 

2005, p. 23), e isso reflete nas condições efetivas dos licenciandos no que diz respeito ao 

acesso e/ou permanência no ensino superior (ZAGO, 2006). Na estreita dessas conexões entre 

posição social e trajetórias dos licenciandos é curioso perceber que a situação econômica 

familiar parece definir não apenas mais facilidades, como também a própria escolha pelo 

PIBID.  

  No grupo dos “pibidianos”, encontramos narrativas de sujeitos advindos de uma 

condição social favorável, e consequentemente a isso, usufruíram de uma boa formação 

escolar. Em contrapartida, no grupo dos “não pibidianos” encontramos narrativas com 

dificuldades de ordem financeira e/ou pessoal e, principalmente problemas do interior da 

escola pública: a falta de professores. Esses chegam ao ensino superior por diferentes 

caminhos, tornando-se imperativo construir pesquisas que busquem conhecer: 

como sente, pensa e age o jovem estudante em sua condição de sujeito 

cultural e político que participa, estrutura e sofre as determinações da vida 

universitária, trazendo para ela as disposições e orientações absorvidas em 

outros momentos de seu percurso pessoal e social (CARRANO, 2002, 

p.150). 

 

 Segundo Goodson (2003), ao voltarmos nossos olhares para as histórias vida dos 

sujeitos, temos a possibilidade de ver as conexões com a realidade social e histórica do tempo 

em que foram narradas “esclarecendo, as escolhas, as contingências e as opções que se 
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depararam o indivíduo” (GOODSON, 2003, p.75).  Sendo assim, entendo que a transição 

entre o ensino médio e o ensino superior pelos licenciandos oriundos da rede privada e/ou do 

IFRN seja um fato “naturalizado”, uma vez que temos uma sequência de eventos favoráveis 

para materialização de suas escolhas. Por outro lado, há o aspecto do tempo disponível para 

vivenciar o âmbito acadêmico, participar de projetos como o PIBID, o que requer 

disponibilidade dos bolsistas para participarem das atividades nas escolas, reuniões, 

planejamentos, entre outros. No entanto, neste caso específico, embora os jovens advindos de 

escolas públicas estaduais e/ou municipais tenham os mesmos anseios e desejos, às 

efetivações de seus projetos não se concretizaram da mesma forma,  tanto no que diz respeito 

à escolha pela licenciatura quanto a serem futuros professores de Ciências.  

3.3 A escola pública e os discursos generalizados 

 Quais discursos surgem sobre a escola pública quando entrevistamos futuros 

professores de Ciências? Essa indagação em nenhum momento foi realizada durante a 

entrevista narrativa, no entanto tanto as falas dos pibidianos quanto dos não pibidianos trazem 

elementos que remetem a ela. Nesse sentido, um dos licenciandos ressalta “minha trajetória 

foi toda em escola pública aqui em Natal. Enfrentei no ensino médio à falta de professores, a 

falta de muitas coisas como é comum nas escolas estaduais daqui” (ADIELY. NÃO- 

PIBIDIANO (A), 2017). Isso fica claro também nas falas dos licenciandos provenientes de 

escolas particulares, quando uma das futuras professoras ressalta “eu estudei em escola 

particular, “escola boa”, não passei pelos problemas que alguns dos meus amigos tiveram na 

escola pública” (ALZENIR. PIBIDIANO (A), 2017). Esses excertos ora apresentados 

representam um discurso velado na sociedade de que a escola pública é “defasada”, criando 

assim um preconceito com aqueles advindos dessa instituição. 

 De acordo com Filho (2010), “não há dúvida, que existe hoje na sociedade brasileira, 

um grande consenso sobre a baixa qualidade da escola pública, seja esta dimensionada por 

critérios internos ou externos ao sistema escolar”.  Em outras palavras, Barroso (2001, p. 

204), ressalta “nunca tantos deixaram de acreditar na escola, nunca tantos a desejaram e a 

procuraram, nunca tantos a criticaram, como hoje foram tão grandes as dúvidas sobre o 

sentido da sua mudança”. Conforme Nóvoa (2002, p. 09), “falta um pensamento novo, uma 

filosofia que ajude a imaginar outras lógicas, outros modelos e outras formas de organização 

dos espaços educativos”. Para Lopes (2015, p. 184), a escola pública tem um grande desafio a 

superar “construir-se como boa escola em que todos têm direito de aprender e as mesmas 

oportunidades de sucesso educativo”.  Mas qual será o futuro da escola? Segundo Canário 
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(2008, p. 79), não é possível adivinhar nem prever o futuro da escola, mas é possível 

problematizá-lo. É nesta perspectiva que pode ser fecundo e pertinente imaginar uma “outra 

escola, a partir de uma crítica ao que existe”. Para esse autor, a escola foi construída para os 

alunos de forma homogênea, sem levar em consideração aos fatores sociais, econômicos e 

culturais que cada um carrega consigo. Repensar esse entendimento e “transformar os alunos 

em pessoas”, se torna imperativo para escola do futuro (CANÁRIO, 2008, p. 80).  

  Por outro lado, entendo ser necessário desmitificar a ideia de que a escola pública é 

“defasada, ruim ou apenas de pobres” - discursos criados e disseminados na sociedade atual.  

Minha trajetória como aluna da escola pública e também como professora dessa mesma 

instituição não pode ser conivente com tais “falácias” que por muitas vezes acabam 

camuflando as potencialidades e “multiplicidades de seus cotidianos” (MAKNAMARA, 

2015, p. 101). Conforme Maknamara e Sousa (2016, p. 217), as escolas públicas são espaços 

“privilegiados” para formação de professores. No ponto de vista de Canário (apud 

MAKNAMARA e SOUSA, 2016, p.217), a “crise da escola” é também uma “crise” da 

capacidade de pensar sobre a escola. Em outras palavras, se faz necessário conhecer as 

diversas vozes que ecoam das escolas públicas e que muitas vezes são silenciadas por 

discursos fatalistas. Sendo assim, se torna imperativo que sejamos esperançosos e otimistas 

em relação à escola e os sujeitos que lá estão (MAKNAMARA e SOUSA, 2016).  

3.4 Entrar na universidade: trajetórias que competem   

  Os licenciandos ao contarem suas histórias de vida logo remeteram-se a esse momento 

tão marcante para eles. Todos realçaram de forma unânime o quanto foi importante o apoio 

disponibilizado pela UFRN a eles enquanto estudantes universitários.  Dentre os benefícios 

eles ressaltam: a disponibilidade de materiais didáticos no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA); a disponibilidade de livro nas bibliotecas setorial e central; 

o Restaurante Universitário (RU); a Residência Universitária e o apoio psicológico. Ambos os 

grupos investigados “pibidianos e não pibidianos” evidenciaram que na UFRN eles 

encontraram o apoio que jamais encontraram em lugar algum. Diante disso, temos a seguinte 

ressalva de uma licencianda em Física “o que diferencia aqui é a disponibilidade de material, 

um apoio bem forte por parte dos professores no SIGAA e materiais diversos, isso foi 

fundamental” (NÃO-PIBIDIANA. MURIAEL, 2017). Em outra fala temos a seguinte 

ressalva de um licenciando em Química: “aqui a universidade tem uma estrutura muito boa, 

para mim é como se fosse uma mãe” (PIBIDIANO, ADONAY. 2017). Esses excertos 

caracterizam de forma geral a credibilidade que a UFRN tem como instituição pública federal 
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e tais elementos foram recorrentes nas falas de todos os licenciandos. Constatações de grande 

importância, sobretudo para aqueles que necessitam especificamente desses benefícios para 

permanecer no ensino superior.  Logo após essas ressalvas, os licenciandos bolsistas do 

PIBID, mencionaram a importância de ingressar no Programa ainda no início dos seus 

respectivos cursos, uma vez que são “priorizados” para ingressar no PIBID licenciandos que 

estejam entre o segundo e sexto período no processo seletivo. 

 Para alguns bolsistas, a primeira lacuna que o PIBID veio sanar foi a questão financeira. 

Um pibidiano ressaltou “esse apoio financeiro do PIBID mudou a minha realidade” (ANAEL. 

PIBIDIANO (A), 2017). Para outro bolsista “o PIBID foi divisor de águas na minha vida, pois 

foi a partir do programa que eu tive certeza do que eu queria” (IVANIR. PIBIDIANO (A), 

2017). Já para alguns bolsistas, foi renovador, conforme é evidenciado na frase: “Eu já não 

tinha muita expectativa, tanto que no terceiro semestre eu me desinteressei um pouco, mas 

depois eu ingressei no PIBID e isso me trouxe de volta para o curso de Química, foi a minha 

salvação” (SASHA. PIBIDIANO (A), 2017). Já em outra fala, uma licencianda em Biologia 

observa que o programa “possibilitou ter contato com a sala de aula, isso foi legal, porém eu 

cheguei à conclusão que eu não quero ser professora ainda no começo do curso, na verdade eu 

quero ser pesquisadora” (CRYS. PIBIDIANO (A), 2017). O que me fez perceber que o fato 

do PIBID oportunizar essas peculiaridades ainda no início do curso, foi de extrema 

importância para as decisões iniciais dos licenciandos. Sendo assim, o programa inicialmente 

para os bolsistas ultrapassa seus objetivos fundantes embasado no sentido de “valorizar o 

magistério” (GATTI, 2014). E passa a ocupar o lugar de melhorar a autoestima do 

licenciando, mantê-lo na licenciatura via apoio financeiro, servir inclusive para “descoberta 

profissional” de identificação ou não com a profissão docente. Isso possibilita que o bolsista 

defina o caminho a seguir na sua área do conhecimento.  

   As narrativas dos licenciandos (as) que não foram contemplados com a bolsa do PIBID 

durante seus respectivos cursos de “Biologia, Física e Química”, ressaltam que participaram 

de outros projetos, ou ganharam bolsa de apoio técnico. No entanto, esses exemplos são da 

minoria, e como foi ressaltado no início desse texto são alunos/as provenientes de escolas 

particulares e/ou do IFRN. Esses discursos se entrecruzam em direção da premissa que 

aqueles licenciandos que vieram de trajetórias escolares que segundo eles foram bem 

estruturadas, tiveram facilidades em seus percursos acadêmicos. Essa premissa é evidenciada 

nos excertos seguintes: 
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Aqui eu encontrei muitas facilidades, pois eu e meus colegas que saímos do 

IFRN tínhamos um grande preparo pra lidar com o ambiente acadêmico em 

relação a estudar, a escrita de trabalhos diferentemente dos alunos que 

vinham de escolas públicas, eram totalmente despreparados. No primeiro 

semestre eu já tinha bolsa, pois eu já tinha essa cultura desde o IFRN e 

quando eu cheguei aqui dei continuidade a isso (JOSENY. NÃO-

PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Quando entrei aqui comecei a participar de vários projetos pra saber o que 

realmente eu queria. Eu participei de um projeto de botânica e 

simultaneamente de outro projeto de extensão que se chamava “vidas 

paralelas” que tratava da saúde do trabalhador. Os anos que eu estou aqui 

tem sido muito bons, aqui eu tive muitas chances de bolsas sempre de 

pesquisa e de apoio técnico (ROSELY. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).  

 

 Deixando evidente que uma trajetória escolar de qualidade é fundamental para a 

desenvoltura do aluno que ingressa no ensino superior.  De uma forma diferente, a maioria 

dos alunos não bolsistas ressaltou outra face existente no âmbito universitário que é aquela do 

aluno que precisa conciliar trabalho/estudo com as atividades da universidade.  

Uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi o fato de trabalhar 

durante o dia numa empresa de ônibus, estudar a noite e depois viajar pra 

casa em Parnamirim. E principalmente por está fora de área, eu chegava 

muito cansado nas aulas e quase não rendia nada (MIELY. NÃO-

PIBIDIANO (A), 2017).  

 Nesse sentido, é possível identificar que as dificuldades enfrentadas pelos licenciandos 

ao entrarem na universidade estão conectadas com suas trajetórias escolares, e também a suas 

condições sociais. Isso demonstra que na universidade essas trajetórias “direto ou 

indiretamente competem”, e melhor se sobressai àqueles que durante a formação escolar 

foram bem sucedidos.  

3.5 A escolha pela licenciatura: da realização de um sonho às discórdias superadas 

 

 Diante das análises em relação à escolha pela licenciatura de ambos os grupos 

pesquisados, parece haver um “atravessamento de classe” quanto às experiências relacionadas 

à escolha pela licenciatura. A classe social (ou sentimento de pertencimento a ela) parece ter 

repercussões quando se trata de optar pela licenciatura este aspecto aproxima pibidianos e não 

pibidianos. Percebemos que os licenciandos (pibidianos ou não) provenientes de instituições 

privadas e/ou do IFRN, tanto as famílias como os amigos e, até mesmo os professores dessas 

instituições, discordavam. Os motivos atribuídos a essas discordâncias estavam relacionados a 

status financeiro/social da profissão em detrimento de outras, a desvalorização da profissão, 

entre outros. Em contrapartida, os futuros professores “pibidianos e não pibidianos”, cujas 

trajetórias escolares foram no âmbito da rede municipal e estadual de ensino, não relataram 
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nenhum empecilho em relação ao momento de decidir pela docência. Tais constatações são 

evidenciadas nos seguintes relatos: 

 

Havia uma pressão familiar para que eu fosse “médico, engenheiro ou 

advogado”. [...] Daí eu fiz vestibular para Ce T, depois de dois anos e meio, 

eu fiz vestibular e fui cursar Química, o que eu sempre quis (MARIEL. 

PIBIDIANO, (A), 2017). 

 

Para minha família eu fui a que mais escolheu um curso de pouco prestígio 

social, pois meu irmão escolheu engenharia e minha irmã nutrição. Eles 

achavam que esses eram mais bem vistos pela sociedade (PIBIDIANO. 

SANDERLY (A), 2017).  

 

No final do ensino médio eu queria fazer Pedagogia, que é a profissão das 

minhas tias e elas me desestimularam a seguir esse caminho, pois elas me 

disseram que era uma profissão desvalorizada que eu ia sofrer muito e etc. 

Isso fez com que eu mudasse de opinião, e por pressão acabei colocando em 

primeira opção engenharia Química e Química licenciatura como segunda 

opção, como eu não passei em engenharia acabei indo pra Licenciatura que 

era realmente o que eu queria (LUZENY. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Meus professores do IFRN me influenciaram bastante nas escolhas que eu 

fiz posteriormente, e acabei passando no vestibular pra engenharia na 

UFCG, foi uma boa experiência, mas não era o que eu queria, eu não gostei 

da parte industrial. Daí eu criei coragem e resolvi fazer Química licenciatura 

(MAELY. PIBIDIANO (A), 2017). 
  

 Para Soares (2002, p. 25) “as expectativas das pessoas quanto ao seu futuro estão 

carregadas de afetos, esperanças, medos e inseguranças, não somente suas como também as 

de seus familiares mais próximos”. De acordo com a pesquisa intitulada “A atratividade da 

carreira docente no Brasil” de Bernadete Gatti (2009), a escolha profissional dos jovens nos 

dias atuais tem sido fortemente imbricada com o mercado de trabalho. Além disso, essa 

decisão é permeada por “dilemas, conflitos e contradições que envolvem não apenas às 

características pessoais, mas também o contexto histórico e o ambiente sociocultural em que o 

jovem vive” (GATTI, 2009, p.64). Conforme as análises dessa pesquisadora, a nossa 

sociedade tem repercutido sobre a docência “uma imagem contraditória da profissão: ao  

mesmo tempo em que ela é louvável, o professor é desvalorizado social e profissionalmente” 

(GATTI, 2009, p.66). Segundo Nóvoa (2000), esse dilema que atinge a classe docente tem 

levado a desmotivação pessoal e/ou profissional e isso tem refletindo nas ações diárias desses 

profissionais de forma negativa.  

 Mas também, por outro lado temos aqueles professores que almejavam outras 

profissões e, por não galgar êxito na área desejada, enveredam pela docência (LAPO e 

BUENO, 2003). Até a mídia repercute generalizações sobre a carreira docente (NÓVOA, 
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200) e a escola, inclusive colocando em dúvida à capacidade intelectual da categoria. Isso 

parece não ter sido suficiente para definir a escolha pela licenciatura em alguns casos dos 

sujeitos entrevistados na presente pesquisa. Por outro lado, é inegável que há movimentações 

que colocam o professor como “o único responsável pelos problemas do ensino, quando estes 

são problemas sociais que requerem soluções sociais” (ESTEVE, 2003, p. 98). Tais 

características tem repercutido na “atratividade pela docência” como bem ressalta Gatti 

(2009), desmotivando aqueles estudantes que almejam enveredar no magistério; um desafio 

que tem sido pauta de discussão há mais de 30 anos. E isso foi reafirmado nas narrativas dos 

futuros professores de Ciências de forma significativa.   

Contudo, encontramos alguns licenciandos de ambos os grupos pesquisados que 

ressaltaram a importância de seus professores e suas trajetórias escolares, nos quais eles se 

espelham até hoje e lembram com muito carinho e respeito. Dentre as narrativas, temos o 

seguinte excerto: 

Eu estudei sempre em escola pública, eu sofri muito bullying, e desenvolvi 

um comportamento muito violento, eu tanto batia quanto era muito 

machucado. Daí minha mãe me mudou várias vezes de escola, e eu tive que 

retornar a minha antiga escola, e a diretora não queria aceitar de jeito 

nenhum. Mas um professor fez de tudo pra eu ficar lá e se responsabilizou 

por mim. Ele gostava muito de mim. Daí em diante eu tive apenas uma 

situação de violência que foi no sexto ano. Lembra-se daquele professor que 

se responsabilizou por mim? Mais uma vez apostou em mim e conversou 

comigo, e eu melhorei a partir daí, me tornei um aluno exemplar. Foi por ele 

que eu escolhi a docência. Disso eu jamais vou esquecer (ARLEY. 

PIBIDIANO (A), 2017). 

 

O depoimento acima evidencia o quanto a ação docente é a base da formação escolar, 

sendo essa relação de “amorosidade” necessária no tecer das relações cotidianas entre 

professores e alunos (FREIRE, 2005). Ainda de acordo com esse autor “mal se imagina o que 

pode representar na vida de um aluno um simples gesto de um professor” (FREIRE, 2005, 

p.19), gesto esse tão significativo na trajetória pessoal/ profissional na narrativa do 

licenciando (a), anteriormente mencionado. Diante disso, lembramos de Delory-Momberger 

(2014), quando a autora ressalta que ao narrarmos nossas histórias de vida remetemo-nos ao 

passado e cada personagem tem sua função que se conecta com o presente, refletindo no 

nosso projeto de vida. Tal afirmação se concretiza na fala do licenciando (a), uma vez que (re) 

afirma a importância dos professores que “apostam” todos os dias na educação do nosso país. 

É desse tipo de “aposta” que precisamos na atualidade, que voltem seus olhares para os alunos 

como “pessoas”, no intuito se pensar numa escola (CANÁRIO, 2008), melhor para o futuro, 

em que se respeite a importância do professor, não só para o aluno, mas para a sociedade.  E 
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como bem ressaltou uma licencianda em Química “durante a graduação eu aprendi que apesar 

da educação ser desvalorizada até mesmo pela nossa classe nós devemos levantar nossa 

bandeira e seguir em frente sempre acreditando em um futuro melhor” (NÃO-PIBIDIANO 

(A), 2017). Essa fala é repleta de esperança do verbo “esperançar”, no sentido de sermos 

perseverantes e otimistas em relação à educação, à escola pública e à sociedade que queremos 

construir enquanto educadores.  
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CAPÍTULO 4 - NECESSIDADES FORMATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Nessa seção abordo inicialmente alguns pontos teóricos sobre a importância de se conhecer as 

necessidades formativas no âmbito da formação inicial. Teve como questão norteadora “quais 

são as lacunas e incertezas que inquietam profissionais em início de carreira?” Ressalta-se, 

portanto, que esse capítulo está organizado a partir do polo da “situação esperada e o da 

representação das perspectivas de ação”, segundo as falas dos futuros professores de Ciências. 

O polo da “situação atual” (LIMA, 2015), já foi abordado no capítulo anterior. Posteriormente 

teço algumas considerações sobre análises dos achados dessa seção.  

4.1 O que dizem os professores sobre sua própria formação? 

O que afirmo, aqui e agora, é que, particularmente no mundo do 

desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem faltando é 

a voz do professor [...] Necessita-se agora de escutar acima de tudo a pessoa 

a quem se destina o “desenvolvimento”. Isto significa dizer que as 

estratégias a estabelecer devem facilitar, maximizar, e em sentido real, 

surpreender a voz do professor (GOODSON, 2003, p.69).  

Diante dessa necessidade apontada por Goodson (2003), é imprescindível ouvir o que 

dizem e o que pensam os futuros professores de Ciências sobre suas próprias necessidades 

formativas. Mas para iniciar esse capítulo, entendo ser primordial responder à seguinte 

indagação: o que é necessidade? Conforme Roegiers et al., (apud LIMA, 2015), o conceito de 

“necessidade” nos remete à ambiguidade, uma vez que apresenta características de cunho 

subjetivo e objetivo. Objetivo “porque reflete uma necessidade natural e social; subjetivo, 

porque só existe por meio do filtro das percepções do indivíduo acerca da realidade, tratando-

se, portanto, de uma construção mental” (ROEGIERS et al., apud LIMA, 2015, p. 345). 

Conforme Lima (2015, p. 345), essas percepções podem ser desveladas através de três polos:  

o da representação da situação atual, expressa em termos de problemas, 

disfunções, exigências, dificuldades, defeitos; o da representação da situação 

esperada, manifestada por desejo, aspiração, motivação; e o da representação 

das perspectivas de ação, nas quais a necessidade se exprime por meio de 

ações a serem realizadas. A expressão de uma necessidade não depende da 

existência simultânea desses três polos, bastando que um deles seja 

explicitado pelo indivíduo para que seja configurado como tal.  

 

Ainda de acordo com Lima (2015), o levantamento das necessidades formativas dos 

professores tem sido fundamental para se elaborar um plano de formação docente, seja inicial 

ou continuada. Diante das mudanças educacionais que emergem da atualidade, a exigência de 

uma política efetiva para a formação docente deve ser o epicentro das decisões de um país 
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(NÓVOA, 2015). No entanto, “não basta estruturar cuidadosa e fundamentadamente um 

currículo se o professor não recebe um preparo adequado para aplica-lo” (CARVALHO e 

GIL-PÉREZ, 2011, p.10). Nesse sentido, é de suma importância conhecer as necessidades 

formativas que emergem das vozes dos próprios professores de Ciências, algo primordial que 

deve ser considerado no momento da construção dos currículos dos cursos de licenciaturas 

(GODSSON, 2000).  

Para Ramalho e Núñez (2011, p. 76), as necessidades formativas dos professores “se 

expressam no desejo de saber, de melhorar sua atividade profissional [...]. Elas se modificam 

sob a influência de diferentes fatores sociológicos, psicológicos, pedagógicos, em contextos 

sócio-históricos específicos". Nesse sentido, é preciso que eles se apropriem do “saber” 

necessário à sua profissão, partindo de uma postura crítica sobre os conhecimentos de cunho 

científicos, culturais e sociais, para que assim possam lutar por melhorias para sua própria 

classe profissional (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011).  

Nessa direção, Ramalho e Núñez (2011) observam que as produções acadêmicas que 

tratam sobre as necessidades formativas docentes iniciaram-se há aproximadamente 60 anos. 

Durante essas seis décadas, os pesquisadores têm almejado responder às “novas exigências 

que a atual sociedade confere à escola, às novas tecnologias e aos sistemas de informação e 

comunicação, características de um mundo econômico e politicamente globalizado” 

(RAMALHO e NÚÑEZ, 2011, p.69). É a partir desse interesse dos pesquisadores que essa 

ferramenta tem se apresentado como essencial no momento de se pensar na organização e 

planejamento de políticas educacionais. Tendo em vista que direcionar uma formação de 

professores que não esteja em consonância com as verdadeiras necessidades formativas dos 

professores, torna-se um caminho inviável (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011).  

Essa compreensão das necessidades formativas é uma iniciativa que tem propiciado 

“legitimar programas de formação que correspondam às necessidades das escolas, dos 

professores e dos sistemas em reforma” (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011, p. 71). Desta forma, 

pesquisas que visam conhecer as necessidades formativas dos professores têm contribuído 

também para compreensão dos processos formativos desses profissionais, sobretudo, aqueles 

que têm como objeto de estudo a formação de futuros professores de Ciências (CARVALHO 

e GIL-PÉREZ, 2011). Tais estudos apresentam possibilidades de superação para os desafios 

enfrentados pelos professores de Ciências, elencando as necessidades formativas como 

princípios norteadores de seus trabalhos.  
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4.2 Necessidades formativas na área de ensino de Ciências  

Carvalho e Gil-Pérez (2011) realizaram uma pesquisa sobre formação de professores 

de Ciências e observaram que tanto aqueles que estavam em formação inicial quanto em 

formação continuada apresentaram uma visão de se ensinar Ciências como algo muito 

simplista. Tais aspectos, segundo Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 15), podem levar “a 

conclusão de que nós, professores de Ciências, não só carecemos de uma formação adequada, 

mas não somos sequer conscientes das nossas insuficiências”. Desta forma, temos como 

consequência a formação docente como uma mera “transmissão do conhecimento e destrezas 

que, têm demonstrado reiteradamente suas insuficiências na preparação dos alunos e dos 

professores” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 14). Contudo, para o contexto específico 

da presente pesquisa, um agravante dessa situação é que, na maioria das vezes, essas 

necessidades de formação não são consideradas na formação inicial e isso passa a ser um 

desafio para as instituições formadoras. Para esses autores, essas lacunas precisam ser sanadas 

ainda na formação inicial e assim tratarmos a “tarefa docente como um trabalho coletivo de 

inovação, pesquisa e formação permanente” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 18), para 

que assim sejam desconstruídas as concepções simplistas a respeito do ensino de Ciências.   

Conforme esses pesquisadores, os professores de Ciências precisam ter “um bom 

conhecimento da matéria a ser ensinada” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 20), assim 

como associar esses conhecimentos à época e aos problemas que lhe originaram. Nessa 

perspectiva, os cursos de formação devem questionar também as ideias dos docentes a 

respeito do “senso comum”, pois os mesmos trazem consigo um ideal do que é “ser 

professor” tornando, às vezes, um entrave para sua formação. Desse modo, o professor deve 

saber analisar criticamente “o ensino tradicional” e também compreender que as pesquisas 

acadêmicas podem subsidiar-lhe nas suas práticas escolares (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2011, p. 11). Tais escritos sinalizam que devemos compreender que os alunos trazem 

concepções já sedimentadas do senso comum, por isso precisam ser bem trabalhadas para que 

não se tornem obstáculos (BACHELARD, 1986), no processo de ensino e aprendizagem.  

Para Carvalho e Gil-Pérez (2011), os professores de Ciências devem fundamentar-se 

também nos conhecimentos da matéria que se propõem a lecionar. Isso para exercemos bem a 

profissão não podemos viver de “achismos”, ou nos apegarmos apenas ao que está no livro 

didático, descartando outras possibilidades de aprendizagens (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2011). Para esses pesquisadores, o professor deve fundamentar-se nas teorizações que 

orientam a aprendizagem em Ciências, assim como saber preparar atividades que propiciem 
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uma aprendizagem significativa. Assim, devem orientar de forma eficaz as atividades 

propostas aos discentes, assim como, saber fazer uma análise crítica do ensino tradicional a 

partir de um referencial teórico de qualidade. Nesse sentido, a preparação dos professores 

“exige associar de forma indissolúvel docência e pesquisa” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2011, p. 63).   

Por fim, na área de ensino de Ciências argumenta-se que os cursos para formar 

professores de Ciências devem contribuir para “romper a concepção de avaliação como 

simples julgamento dos alunos e a fazê-los sentir que realmente se trata do acompanhamento 

de uma tarefa coletiva para incidir positivamente na mesma” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2011, p. 60). Dessa forma, espera-se que seja ampliada a “extensão das funções de avaliação 

para que, além de instrumento de aprendizagem se transforme em instrumento de melhoria do 

ensino” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 60). Assim tornarmos a avaliação como uma 

construção coletiva e não como um meio de segregar os alunos em “bons ou ruins”, 

“fracassados ou bem-sucedidos”.  

Essas sinalizações para construção do “saber” e “saber fazer” (CARVALHO e GIL-

PÉREZ, 2016, p. 17), dos professores de Ciências, sugerem que o profissional revise 

constantemente seus saberes para que se atualizem e construam um conhecimento condizente 

com a realidade dos alunos. Nesse sentido, os autores apontam para um ensino de Ciências 

bem estruturado a respeito do que é científico. E assim, buscar promover uma conexão entre 

os conhecimentos científicos e os valores humanitários, entendendo que a ciência é uma 

construção do homem e, se é humana, também é civilizatória (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2016). Tais argumentações sobre o “saber e a identidade profissional” ora apresentadas, não 

conferem ao docente um protocolo a seguir, mas podemos dizer que é um ponto de partida de 

suma relevância, uma vez que “o saber do professor pode ser racional sem ser um saber 

científico, pode ser um saber prático que está ligado à ação que o professor produz um saber 

que não é o da ciência, mas que não deixa de ser legítimo” (NUNES, 2001, p. 34). 

É a partir desses pressupostos que darei continuidade à análise das necessidades 

formativas de futuros professores de Ciências bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), e também daqueles que não participaram do referido 

programa. Aqui a análise das necessidades formativas dos referidos sujeitos centra-se nas 

seguintes questões: o que um futuro professor de Ciências reconhece como necessário a sua 

atuação? Quais são as expectativas e incertezas que inquietam tais professores às vésperas de 
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exercer a sua profissão? Ressalta-se, portanto, que o presente capítulo está organizado a partir 

do polo da “situação esperada e o da representação das perspectivas de ação” (LIMA, 2015). 

4. 3 A situação esperada: da sobrevivência às descobertas de um percurso de formação 

4.3.1 Das aspirações aos dilemas de se tornar professor  

Os futuros professores de Ciências ao fazerem menção a suas trajetórias acadêmicas 

vincularam diferentes aspectos de suas necessidades formativas. De forma unânime, todos 

realçaram que gostariam que houvesse mais disciplinas que ensinassem como “realmente é 

ser professor na prática” (ELIONAI. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).   

No meu curso de Química, não temos nenhuma disciplina que seja 

direcionada para ensinar Ciências, nós não temos física nem Química para o 

ensino de Ciências como tem no curso de Biologia. E quando cheguei ao 

estágio III, fiquei totalmente perdida, tendo que estudar assuntos de Ciência 

pela primeira vez do dia pra noite para poder dar a regência. Fico 

preocupada se um dia eu for chamada no concurso que passei pra ensinar 

Ciências, pois acho que minha formação deixou muito a desejar (MARIEL. 

NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Se formos comparar nosso curso de Física com o curso de Biologia – eles 

têm duas disciplinas para ensino de Química e Física coisa que a gente não 

tem. O que falta no curso de Física é isso, disciplinas para o ensino de 

Ciências (ELIEL. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).  

 

No meu curso de Biologia tivemos a mesma realidade do bacharelado. No 

final das contas a gente percebe que não estão formando professores, é muito 

focado no geral, sem vínculo com a formação de professores de Biologia 

mesmo. Com exceção das disciplinas de Ensino de Física e Química, as 

demais são muito vagas (MAELY. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017). 

 

É possível perceber que os licenciandos reconhecem em suas falas a necessidade de se 

repensar o currículo de seus respectivos cursos, uma vez que a academia privilegia os 

conhecimentos das disciplinas específicas em detrimento das disciplinas pedagógicas. 

Desvela-se, portanto, como uma necessidade no âmbito da formação de professores de 

Ciências. De acordo com Saviani (2011), isso tem a ver com o surgimento de um modelo de 

formação docente denominado de “conteudista” no século XX, fundamentado no princípio de 

que a formação docente se completa a partir do domínio dos conhecimentos da área específica 

e que os saberes da prática se dariam no momento do exercício da profissão. Divergindo com 

esses pressupostos, surge a percepção de que a formação docente deveria ter como princípio 

balizador os conhecimentos didático-pedagógicos, ou seja, uma formação voltada para prática 

da sala de aula. Essas diferentes concepções sobre formar professores ainda é presente na 

atualidade, tendo prevalecido esse primeiro modelo nos cursos das áreas específicas e o 
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segundo nos cursos destinados a formar docentes para lecionar nos anos iniciais. Embora 

tenhamos muitas contestações por parte da comunidade científica educacional acerca dessa 

dualidade permanece (SAVIANI, 2011). Conforme Imbernón (2004), a vertente “conteudista” 

de formação ainda está impregnada na história da nossa educação, na qual o bom professor é 

aquele que mais domina os conhecimentos específicos da sua área de formação.  

Tais argumentos são evidenciados em um levantamento histórico realizado por Silva 

(2015) sobre o perfil do currículo para formação de professores de Ciências e Biologia. Esse 

pesquisador observa que até meados do século XX predominava um currículo para formação 

de professores de Ciências e Biologia conhecido como:  

modelo 3 + 1 em consonância com o modelo baseado no domínio do 

conteúdo nos três primeiros anos, e somava-se a formação pedagógico-

profissional, obtida no curso de Didática, onde eram postas em prática os 

fundamentos de como ensinar. No caso da prática docente, o futuro professor 

de Biologia conheceria inicialmente as teorias e técnicas científicas para 

posteriormente resolver os problemas na sua prática docente. Essa 

configuração perdurará por algum tempo, mesmo com a mudança da 

denominação dos cursos de História Natural para Ciências Biológicas 

(SILVA, 2015, p. 10).  

 

No ponto de vista desse autor, temos fortes evidências de que os cursos para formar 

professores de Ciências e Biologia ainda são pautados em “lógicas disciplinares, e não 

profissionais. Esses conteúdos disciplinares estão amplamente refletidos ao longo da estrutura 

curricular, e muitas vezes com enfoque distante dos espaços escolares onde deveriam ser 

aplicados e vivenciados” (SILVA, 2015, p. 13). Tornando-se “evidente a necessidade de se 

apostar na construção de um modelo teórico inovador” (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011, p. 10), 

que supere esse modelo conteudista impregnado nos currículos para formar professores no 

nosso país (RAMALHO e NÚÑEZ, 2011). Ainda sobre os saberes disciplinares os futuros 

professores de Ciências observam: 

 

A gente já pediu bastante que seja incluído no currículo, disciplinas sobre 

ensino de Ciências no curso de Química, mas isso não procede. No entanto, 

eu acho que nós bolsistas tivemos uma grande chance de sobressairmos em 

relação ao ensino de Ciências, diferente dos alunos que só passaram pelo 

estágio e tiveram que se virarem sozinhos. Mesmo assim, eu ainda acho que 

só o PIBID não é o bastante é preciso pensar em algo definitivo, ou mesmo 

que haja um diálogo entre o estágio e o PIBID (MIELY. PIBIDIANO (A), 

2017). 

 

Em Biologia, infelizmente as instrumentações são meio vagas, não seria 

legal retirar, mas deveria mudar, ou seja, termos mais disciplinas práticas. 

No ensino de Química seria legal que a gente tivesse um professor de ensino 

de Química que compreendesse o ensino de Ciências, como acontece com o 

ensino de Física que o professor faz umas coisas bem legais, mas a prática é 
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pouca ainda. Talvez se aumentasse a carga horária seria interessante, para 

quando a gente chegar para lecionar no ensino fundamental sabermos lidar 

com os conteúdos de Física e Química (ARIEL. PIBIDIANO (A), 2017). 

 

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2006, p. 20), essas preocupações são plausíveis, 

pois o professor de Ciências deve “ter um bom conhecimento da matéria a ser ensinada”. O 

que não pode ocorrer é a supervalorização dos conteúdos específicos em detrimentos dos 

saberes pedagógicos (MARANDINO, et al., 2009). Além disso, ambos os saberes devem 

caminhar juntos no intuito de formar um “bom” professor de Ciências, tendo em vista que 

ambos os conhecimentos são “igualmente pertinentes” (CARAVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, 

p. 26). Por outro lado, Cunha e Zanchet (apud LIMA, 2015), nos alerta para tomarmos 

cuidado com o fato de que, na maioria dos casos, os cursos para formação de professores 

privilegiarem as disciplinas específicas. A partir dessas vivências acadêmicas, introduz-se na 

formação de professores uma ideia embasada na “perspectiva conteudista, acreditando 

inicialmente, que o domínio do conteúdo é a chave da sua docência” (CUNHA E ZANCHET 

apud LIMA, 2015).  Isso tem sido bastante contestado pelos pesquisadores da área do ensino 

de Ciências, pois segundo esses estudos “o saber e o saber fazer do professor” (GIL-PÉREZ e 

CARVAVALHO, 2016, p.107), diz respeito não só ao saberes específicos, mas também aos 

saberes pedagógicos, configurando-se como conhecimentos inseparáveis no processo de 

formação dos professores, seja na preparação inicial ou continuada (GIL-PÉREZ e 

CARVAVALHO, 2016).  

Nessa direção, as expectativas dos bolsistas e não bolsistas em relação à aquisição de 

conhecimentos específicos para o ensino de Física, Química e Biologia é bastante pertinente. 

Como que “desapontados”, os licenciandos em “Física e Química” – observaram que essas 

disciplinas já foram introduzidas no curso de Ciências Biológicas, algo que para eles já devia 

ter sido efetuado nos seus respectivos cursos. No entanto, os próprios licenciandos em 

Biologia, ressaltaram que as disciplinas de “Ensino de Física e Ensino de Química” ficam 

voltadas para os conhecimentos específicos, sobretudo a de ensino Química. Isso fica 

evidenciado no seguinte excerto “no ensino de Química seria legal que a gente tivesse um 

professor que compreendesse o ensino de Ciências e não ficássemos apenas na Química pura” 

(ARIEL. PIBIDIANO (A), 2017). Isso nos leva à seguinte indagação: como estão sendo 

oferecidas essas disciplinas? Existe uma formação continuada para esses professores 

destinados a lecionar essas disciplinas? Desvelando-se assim duas necessidades formativas, 

uma no que diz respeito às lacunas existentes na formação inicial e a outra na docência 

universitária. Sendo assim, entendo que não basta fazer mestrado e doutorado e acreditar que 
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a formação se finda aí, é necessário repensar que o professor universitário também precisa de 

uma formação continuada, e, sobretudo, de ressignificar suas práticas e se adequar às 

necessidades formativas de cada época.  

 4.3.2 PIBID versus estágio supervisionado 

O intuito desse trabalho de investigação não foi de buscar elementos que comparassem 

o PIBID com o estágio supervisionado, todavia a maioria das narrativas dos licenciandos faz 

alusão a essa discussão. Os bolsistas foram bastante incisivos na hora de falar de ambas as 

experiências em suas trajetórias de formação. Para os mesmos, o programa deveria abranger 

todos os alunos e isso é reiterado nas falas dos licenciando não bolsistas quando eles 

ressaltaram que os seus respectivos currículos necessitam ser repensados em relação aos 

estágios supervisionados. Isso fica evidenciado a seguir:  

O PIBID me fez perceber o quanto o contato com a docência, mais cedo for, 

é melhor para temos uma ideia da nossa profissão. Os alunos assim não irão 

sentir o baque que é chegar à escola e encontrar toda aquela realidade e não 

saber lidar com ela, como acontece com meus colegas que só passaram pelos 

estágios do nosso curso de Química. Além disso, tem a carga de leitura, a 

coletividade; o fato de conhecer experiências de outros estados, 

principalmente nos congressos. Tomara que os governantes incentivem na 

atualidade a pesquisa em educação; amplie programas como o PIBID e traga 

mais oportunidades como estas para todos (ELIEL. PIBIDIANO (A), 2017). 

 

O PIBID veio acrescentar bastante na minha formação, eu notei muito a 

realidade da escola, na época eu estava no estágio também vendo a mesma 

coisa, mas no PIBID a gente conseguiu ver a realidade da parte burocrática 

de como funciona a escola, diferente do estágio que é só a regência. A gente 

planejava algo e a escola não tinha recurso, por exemplo, a gente planejava 

uma viagem com os alunos e não tinha ônibus, nem recursos materiais, então 

a gente tinha que planejar outra coisa. No PIBID não, as coisas fluem bem 

melhor (MURIEL. PIBIDIANO (A), 2017). 

 

Na verdade o PIBID não é só regência como nos estágios, agente fica 

conversando com o supervisor, sobre o que dá pra fazer na escola, então a 

gente entra em contato com a direção, com coordenação pra isso, então isso 

foi bem interessante pra mim (ARIEL. PIBIDIANO (A), 2017). 

 

Tais comparações também foram demonstradas em uma pesquisa de tese realizada por 

Carvalho (2016) com alunos do PIBID de Física e Química da UFRN. Em uma das falas dos 

licenciandos observa “se eu fosse contar 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 [...] nos estágios, 

não temos esse acompanhamento que temos aqui no PIBID”. Para Carvalho (2016, p. 171), 
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tais falas fortaleceram “o argumento de que as aprendizagens relacionadas ao andamento da 

profissão docente a partir do PIBID são muito mais significativas, pois se efetivam em 

diferentes instâncias”. Comparando ao estágio supervisionado, a autora observa que “o PIBID 

não apenas complementa esta formação, mas dá uma visão mais ampla do que é ser 

professor”.  

Ambos os resultados de investigação supracitados estão respaldados em uma pesquisa 

realizada por Gatti e Nunes (2009, p.129), quando as autoras argumentam que nos cursos para 

formar professores de Ciências “há um predomínio bastante grande de conteúdos disciplinares 

da área e pouco conteúdo relativo à educação e a docência”. Nesse sentido, “é interessante 

ressaltar que o choque de realidade sofrido pelo professor iniciante pode acontecer já nas 

situações do estágio supervisionado” (LIPPE e BASTOS, 2008, 85). Isso contribui para que 

esses futuros docentes venham a questionar “os conhecimentos transmitidos pela universidade 

e desinteresse pela carreira do magistério”. Para Pimenta (2008), enquanto o estágio se 

apresentar como uma disciplina burocrática pouco contribuirá para geração de uma nova 

identidade profissional docente, por isso a autora defende a necessidade repensar a formação 

inicial, assim como a continuada. Para Zeichner (1993), refletir sobre a formação de 

professores implica em primeiramente compreender as complexidades que entrecruzam a 

escola e a sociedade.  Nessa perspectiva, lembro-me de Diniz-Pereira (2011, p. 216), 

o rompimento com o modelo que prioriza a teoria em detrimento da prática 

não pode significar a adoção de esquemas que supervalorizam a prática e 

minimizam o papel da formação teórica. Assim como não basta o domínio 

dos conteúdos específicos e/ou pedagógicos para alguém se tornar um bom 

professor, também não é suficiente estar em contato apenas com a prática 

para se garantir uma formação docente de qualidade.  

 

É possível perceber que ainda somos subordinados a uma formação acadêmica 

conteudista, na qual o “bom professor” é aquele que mais acumula conhecimentos específicos 

(CHARLOT, 2005). Em uma pesquisa realizada por Bernadete Gatti (2014), há uma 

“fragmentação entre a formação em área do conhecimento e a formação em educação e 

práticas de ensino, estas oferecidas de modo insuficiente para formar professores” (GATTI, 

2014, p. 34). Para essa pesquisadora, em algumas instituições públicas “encontra-se propostas 

aqui e ali de transformações dos estágios curriculares para a docência em atividade bem mais 

planejada e orientada, com perspectiva inovadora” (GATTI, 2014, p. 40). No entanto, a autora 

sinaliza que essas proposituras são pontuais, observadas em algumas instituições “públicas ou 

comunitárias/filantrópicas”, porém não se aplica ao perfil das licenciaturas no Brasil (GATTI, 

2014). Ainda de acordo com essa pesquisa existe a: 
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necessidade de repensar e redirecionar os estágios curriculares na formação 

de professores, e que há viabilidade para tanto. Isso demanda sem dúvida, 

um investimento profissional por parte dos docentes das instituições de 

ensino superior, mas demanda também um esforço das próprias instituições 

para criar condições para a concretização desse projeto. 

 

Nessa mesma pesquisa, Gatti (2014) também trata sobre o PIBID como uma iniciativa 

de grande “atuação focalizada na formação inicial”, mas que não revertem os problemas que 

estão na base curricular para formação docente no Brasil. Sanar essas lacunas requer um 

“longo processo de maturação”, de ideais que já vêm dando certo com programas como o 

PIBID, mas para isto é necessário “criar condições concretas para um novo tipo de formação 

inicial, no ensino superior e para a docência no ensino básico” (GATTI, 2014, p. 42). Isso foi 

evidenciado de forma unânime nas falas dos futuros professores de Ciências aqui 

investigados, deixando claro que o Estágio Supervisionado não supre as necessidades de 

formação para atuação docente. No entanto, aqueles que participaram do PIBID se intitulam 

privilegiados em detrimento dos demais que não tiveram a mesma oportunidade. Algo que 

precisa ser problematizado como uma necessidade formativa de suma importância a ser 

sanada no âmbito da formação de professores de Ciências. 

4.3.3 A relação professor-aluno na formação do futuro docente de Ciências 

A relação professor - aluno que é estabelecida nos cursos de “Física, Química e 

Biologia” foi algo recorrente nas falas dos futuros professores de Ciências. Pibidianos e não 

pibidianos ressaltaram em suas falas que essas vivências nem sempre foram positivas, 

acarretando prejuízos não só no processo de ensino e aprendizagem, mas também no campo 

emocional, afetivo e psicológico.  

O curso de Física é muito seleto, começam 50 e terminam pouquíssimas 

pessoas. Da minha turma apenas eu e mais 3 vamos concluir o curso[...] 

durante os anos da minha formação eu fui vendo muitos amigos que 

realmente queriam aquele curso ficando pra trás, com depressão, com 

ansiedade e desestimulados. Aprender a lidar com isso, foi muito 

angustiante, pois na licenciatura em Física na parte das disciplinas 

específicas não existe muito diálogo, eu represento a nota da minha prova. 

Somos segregados em “bom ou ruim” e isso é bem complicado de assimilar 

no começo do curso, alguns não suportam e mesmo sendo capazes acabam 

desistindo no meio do caminho (MURIEL. PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Eu creio que independente de estarmos numa área de exatas que é a Química 

deve-se buscar interagir com os alunos, pois cada aluno tem suas 

características que o professor precisa conhecer. Porém, muitas vezes somos 

vistos como máquinas que estamos ali só pra receber conhecimentos. Ele 

precisam entender que somos seres pensantes e temos opinião própria que 

precisa ser ouvida (ADIEL .NÃO - PIBIDIANO (A), 2017). 
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No meu curso de Biologia encontrei algumas dificuldades com matérias e 

também com alguns professores que não tem uma boa didática, infelizmente 

muitos professores ainda são assim. Eles acham que uma nota determina, 

não estão preocupados com a qualidade, mas sim com a sua nota (MURIEL. 

PIBIDIANA, 2017). 

 

Diante disso, faço as seguintes indagações: que impactos sobre a futura atuação 

docente pode ter uma relação dessa natureza? Como ensinará Ciências um docente que não 

aprendeu, desde a sua formação, a manter boa relação profissional com seus pares? Que 

efeitos isso pode ter sobre diferentes elementos da prática pedagógica de quem ensina 

Ciências? O que podemos fazer para descontruir tais concepções no contexto da formação 

inicial de professores de Ciências?  

Conforme Freire (1992, p. 62), as falas dos futuros professores de Ciências remetem-

nos a concepção de uma “educação bancária” impregnada no ensino do nosso país. Nessa 

perspectiva de formação – homens e mulheres são vistos como “seres passivos” prontos para 

receber conteúdos e aqueles que não se adaptam a essa prática acabam sendo excluídos do 

sistema. De acordo com esse autor, esta é uma concepção que “somente pode interessar aos 

opressores, que estarão tão mais em paz, quanto mais adequados estejam os homens ao 

mundo. E tão mais preocupados, quanto mais questionando o mundo estejam os homens 

(FREIRE, 1992, p.63)”. Sendo assim, para o educador bancário “conviver, simpatizar 

implicam comunicar-se, o que a concepção que informa, rechaça e teme” (FREIRE, 1992, p. 

64). No ponto de vista de Freire (1992), é necessário que a educação supere essa prática, 

tendo em vista que “somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar do 

educador somente ganha autenticidade na autenticidade dos educandos, mediatizados ambos 

pela realidade, portanto, na intercomunicação” (FREIRE, 1992, p. 64). Tal prática foi 

explicitada por alguns licenciandos bolsistas e não bolsistas. Segundo eles, a relação 

professor-aluno foi bastante fecunda, intitulada como “primordial” no percurso de seus 

respectivos cursos.  

Um dos aspectos marcante que facilitou a minha formação em Química foi 

encontrar uma certa professora especificamente. Ela me ajudou bastante a 

enxergar que eu seria capaz de concluir. Eu cheguei pra conversar com ela 

que eu não estava aguentando mais, que eu ia desistir, pois eu achava que 

não ia conseguir. E ela disse que eu poderia conseguir que não tinha nenhum 

obstáculo tão gigante capaz de me fazer parar no meio do caminho. E eu me 

superei, estou aqui prestes a me formar (ANAEL. PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Ao longo do meu curso de Biologia fui conhecendo alguns professores muito 

dedicados e preocupados com a qualidade e assim me deram muita força 

psicológica, isso foi fundamental (LUZENIR. NÃO PIBIDIANA, 2017).  
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Conforme Jardilino et al., (2010, p. 105), os estudos que se ocupam da relação 

professor-aluno no ensino superior ainda estão por serem “descortinados”. Para esses autores, 

“muito recentemente os pesquisadores estão tomando consciência da importância de se 

conhecer em maior profundidade essa relação e seus impactos no processo de aprendizagem 

nesse nível de ensino” (JARDILINO, et al., 2010, p. 105).  Ainda de acordo com esses autores 

trata-se de um cenário que propõe um “grande desafio, qual seja mergulhar nos limites da sala 

de aula e compreender melhor quais os fatores que favorecem ou dificultam o processo de 

aprendizagem” (JARDILINO, et al., 2010, p. 105).  Nessa direção, se a educação “consiste 

em libertar o indivíduo para escolher seus rumos, inventar e criar, dentro de um projeto de 

vida social, vê-se que a tarefa é complicada e afeta tríplice relação entre quem aprende quem 

ensina e o conteúdo ensinado/aprendido” (CASTRO, 2016, p. 21). 

Segundo Abreu e Masseto (1990), a universidade é o lugar onde o encontro entre 

professor e aluno irá acontecer. Esse encontro não é algo banal, mas sim uma situação que irá 

perdurar por um bom período de tempo. Nesse momento, “há, nele, pessoas que estabelecem 

entre si processos de comunicação, de negociação, de trocas, e de influências mútuas” 

(JARDILINO, et al., 2010, p. 105). Nessa direção, entendo a relação professor-aluno como 

algo bastante difícil e “sem dúvida uma das mais difíceis de ser exercida em nossa sociedade 

(RICOEUR, 1969, p. 53)”. Mas sabemos que “o contrato que liga o professor ao aluno 

comporta uma reciprocidade essencial, que é o princípio e a base de uma colaboração” 

(RICOEUR, 1969, p. 54).  Segundo esse autor, apesar dessa relação ser de uma complexidade 

significativa, ainda se pode afirmar com propriedade que o “ensino é o elo comum do 

professor e do aluno” (RICOEUR, 1969, p. 54). Neste prisma, lembro-me de Freire (1996, 

p.73), quando ele diz:  

o professor autoritário, o professo licencioso, o professor competente, sério, 

o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 

gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 

frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar 

sua marca.   

Observo que, a partir das falas dos futuros professores de Ciências, temos relatos de 

relações bastante positivas. Em contrapartida, também encontramos relações de teor bastante 

negativo, sendo marcantes em suas trajetórias de formação, tomadas em alguns momentos 

como o que é “exemplo e contraexemplo do que é ser docente”. Mas também, aparece um 

fator importante nessas relações: a maioria dos pibidianos e não pibidianos diferenciam as 

relações entre professores de disciplinas específicas e professores das áreas pedagógicas.  
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Até agora no curso de Biologia eu tive a sorte de ter bons professores que 

compreendiam bastante, poucos são os que não se importam. Porém não 

posso negar que os professores de educação realmente se importam com a 

nossa opinião, eles nos veem como gente (LUZENIR. NÃO-PIBIDIANO 

(A), 2017). 

 

Eu fiz bacharelado em Física e agora estou na Licenciatura, na parte de 

específica dos dois cursos os professores tem uma didática muito ruim, o 

nível deles é altíssimo, a gente não entende nada e por muitas vezes ficamos 

calados. Já nas disciplinas de educação os professores entendem que somos 

acima de tudo “gente”, não segregam a gente em “bom ou ruim”, que somos 

em parte reflexão do meio do qual viemos, para eles uma nota não define a 

gente, mas sim é uma maneira de nos ajudar ainda mais (ALDENIR. 

PIBIDANO, 2017).  

No caso dos licenciandos aqui investigados, advindos de cursos como “Física, 

Química e Biologia”, podemos inferir as seguintes indagações: essas evidências têm a ver 

com a concepção de docência desses professores universitários que, muitas vezes aprenderam 

a “ser docente, numa perspectiva de um mero doutrinamento de formação?”. Será isso 

resultante de uma formação docente a partir de um currículo que privilegia as disciplinas 

específicas, sem nenhuma reflexão crítica, de maneira mecânica e sem conexão com a 

realidade? (CARVALHO e GILPÉREZ, 2011). 

Tais concepções de aprendizagem adquiridas por esses professores culminam nas 

formas de agir e de pensar o que é ser “um bom docente” e, consequentemente, isso será 

crucial nas relações estabelecidas com seus alunos (JARDILINO et al., 2010). Diante disso, 

não podemos classificar professores de determinadas áreas como “bons ou ruins”, mas com 

trajetórias formativas diferentes. Portanto, é imperativo que as instituições formadoras 

estejam atentas para que, a partir dessa necessidade formativa elencada, busquem mecanismos 

para sanar essas lacunas históricas na formação dos professores de Ciências (CARVALHO e 

GILPÉREZ, 2011; ROCHA, 2013). Diante desse prisma, podemos dizer que o ato de ensinar 

e de aprender depende das relações que se estabelecem em sala de aula e a maneira como isso 

reflete não somente no processo de ensino/aprendizagem, mas também na vida pessoal e 

profissional dos sujeitos (CASTRO, 2016).   

Nessa direção, entendo os descontentamentos dos licenciandos aqui investigados como 

uma necessidade formativa de extrema importância a ser problematizada no âmbito da 

formação inicial. É imperativo dar atenção aos questionamentos aqui explicitados, no intuito 

de buscar possibilidades de mudanças na postura desses docentes diante de suas práticas e em 

suas concepções de educação. É importante que não continuemos reproduzindo na formação 

de professores de Ciências essa forma de educação mecanicista, opressora e excludente, mas 



89 

 

sim uma educação que nos torne livres e capazes de questionarmos os fenômenos a nossa 

volta. 

4.4 Perspectivas de ação futura: enfim, tornar-me-ei professor, preciso trabalhar!  

4.4.1 Vislumbrando um futuro próximo: ensino básico ou ensino superior?  

Qual será o futuro do ensino básico e, sobretudo, da escola pública? Foi essa a 

inquietação que me veio ao ouvir as vozes que ecoaram em diversos momentos do material 

empírico dessa pesquisa: “Eu quero fazer mestrado, doutorado, ser professor (a) universitário, 

não quero ensino básico não” (CRYS. PIBIDIANO (A) e ALZENIR. NÃO-PIBIDIANO (A), 

2017). Na maioria das falas, os entrevistados argumentam que poderiam trabalhar na 

educação básica para início de carreira, mas não como algo definitivo, pois o ensino superior 

ou em institutos federais é o que realmente os interessam. Suas descrenças no ensino público 

são argumentadas por “desvalorização da profissão, violência no âmbito escolar, indisciplina 

de alunos, falta de estrutura, baixos salários e muito trabalho”. Apresentando-se assim como 

necessidades formativas de cunho político, uma vez que tais premissas se apresentam como 

algo imbricado à valorização profissional e estrutural que tanto é suplicada pela classe 

docente (DOURADO, 2016). Isso parece refletir nas falas dos bolsistas e não bolsistas. 

Apenas quatro licenciandos almejam exercer a profissão na escola pública, do quais dois eram 

bolsistas e dois não bolsistas.  

No tocante às falas dos futuros professores de Ciências que foram bolsistas do PIBID, 

isso me chamou bastante atenção, uma vez que o programa tem o intuito de aproximar os 

licenciandos da escola – lócus de concretização do trabalho docente.  No entanto, parece que 

mesmo reconhecendo a importância do programa para suas trajetórias de formação, os 

bolsistas não desejam construir sua carreira acadêmica na educação básica, e, sobretudo na 

escola pública.  Isso fica evidenciado nas falas abaixo: 

vejo a minha profissão como algo muito bacana, que a docência é minha 

área, mas a docência no ensino superior, física pura, eu não me vejo muito 

dando aula no ensino básico não. Apesar de admirar bastante quem trabalha 

com o ensino básico, mas o que eu quero mesmo é ser professora 

universitária. Mesmo sabendo de todas as dificuldades atuais do país, da 

redução do número de vagas para o ensino superior, mas é o que eu quero e 

eu vou batalhar para isso, não vi de onde eu vim pra desistir tão fácil assim 

(MURIAEL. NÃO-PIBIDIANA, 2017).  

 

Eu tenho muito interesse de atuar como professora. Eu quero fazer mestrado 

e doutorado em educação. Poder passar num concurso no IFRN, voltar pra lá 

é meu sonho. Não quero escola pública não, é muita violência, falta de 

estrutura, salários baixíssimos e muito trabalho. E ainda tem o fato da 
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desvalorização da nossa profissão, sinceramente eu não quero isso para mim 

(JOSENY. PIBIDIANO (A), 2017).  

 Lippe e Bastos (2008) realizaram um estudo com futuros professores de Ciências e 

Biologia em uma universidade pública de São Paulo. Nessa pesquisa, foi constatado que essas 

percepções negativas sobre a escola pública têm a ver com o descaso do “poder público” com 

a educação. Ao se negligenciar as condições de trabalho dos professores nas escolas públicas 

acabam afastando bons profissionais desse nível de ensino. Para esses autores, isso tem a ver 

também com o “status da profissão”, de modo que o futuro profissional “prefere figurar como 

cientista”, aquele de laboratório, o pesquisador das Ciências e da Biologia. Motivados desde o 

início da graduação a hierarquizar o ensino básico como dos professores proletários 

(CONTRERAS, 2002), em detrimento dos professores universitários, cientistas – mais 

valorizados profissionalmente e financeiramente pela sociedade (LIPPE e BASTOS, 2008). 

Tais características se configuram como uma necessidade formativa que precisa ser trabalhada 

nos cursos para formação inicial. Se os problemas da escola pública existem, não podemos 

generalizá-las e assim camuflar suas potencialidades (MAKNAMARA, 2015). Pois é lá que 

precisamos de professores comprometidos com a educação e com um processo de ensino e 

aprendizagem que venha a formar cidadãos pensantes, justos e capazes de lutar para 

desconstruir todos esses retrocessos tão presentes em nossa sociedade.  

4.5 Momento político atual no Brasil, reformas e mais reformas: para onde vamos?  

Para Bruner (2014), o planejamento do nosso futuro “requer expectativas 

razoavelmente bem estabelecidas”. No entanto, parece que planejar o futuro profissional neste 

momento no nosso país é incerto de acordo com as falas dos licenciandos bolsistas e não 

bolsistas do PIBID. Desse modo, posso inferir que as narrativas dos autores e atores dessa 

pesquisa vêm refletir o contexto histórico e social de onde eles/elas falam (BROCKMEIER e 

HARRÉ, 2003, HABERMAS, 2000). Em suas narrativas transpareceram suas angustias, 

medos, inseguranças e até mesmo o descrédito nas mudanças no cenário educacional 

brasileiro via reformas apresentadas pelo governo federal, estas pouco dialogadas com a 

sociedade. Isso fica explícito na seguinte fala de um licenciando em Biologia: “Essa reforma 

do ensino médio vai diminuir nossa carga horária. Tem essa história do notório saber. Isso 

tudo tem preocupado e às vezes não sei como vamos resolver isto. Nossa classe tem que se 

unir, tem que se fortalecer” (SANDERLY. PIBIDIANO (A), 2017). Segundo um licenciando 

em Física “os governantes deveriam ter mais atenção com a gente, nos ouvir, e não mandar as 

coisas de todo jeito sem a gente saber de nada. Deveriam conhecer nossa vida, perguntar o 
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que a gente quer e não, vir com essa imposição” (RAFA. NÃO-PIBIDIANO (A), 2017).  Tal 

fala revela um certo romantismo ou ingenuidade a cerca dos processos de participação 

democrática, uma grande preocupação por parte do futuro licenciando no tocante às políticas 

públicas oferecidas pelo poder público, que muitas vezes chegam de maneira abrupta e sem 

nenhum diálogo com a sociedade.  

Neste momento a gente se encontra num panorama político, econômico e 

social bastante complicado. E isso reflete nas oportunidades de emprego, e 

como meu sonho é ser professor de Física do ensino superior, eu vejo 

bastantes reduções enormes nos concursos como era há três anos (MURIEL. 

PIBIDIANO (A), 2017). 

Atualmente eu não sei quais caminhos minha profissão tem com essa nova 

reforma em relação ao mercado de trabalho. Porque tudo vai mudar, vão 

mudar o currículo, as estruturas e etc. Sinceramente eu me preocupo com 

isso, não sei muito do meu futuro (IRANY. PIBIDIANO (A), 2017).  

Mas o que realmente tem me entristecido é que vimos o Brasil investir em 

educação, vivenciar anos áureos e de repente estarmos passando por essa 

situação desanimadora de retrocessos no âmbito educacional desse país.  

Têm sido retirados muitos direitos, os concursos diminuíram, enfim é 

desanimador, mas eu continuo firme e forte e pretendo fazer mestrado e 

doutorado em ensino de Ciências, eu não vou desistir (ALDENIR. NÃO-

PIBIDIANO (A), 2017).  

 

Diante das análises dessas falas, percebo o quanto compartilho das mesmas angustias 

que os meus pares – professores de Ciências. Tais excertos transparecem todos os sentimentos 

de dúvida e de desvalorização que entristece a sociedade e, principalmente, nós docentes que 

lutamos por uma educação de qualidade e democrática.  Dentre as falas, percebo que a grande 

preocupação de todos os licenciandos trata das mudanças no currículo escolar e 

consequentemente no que isso irá influenciar na carreira profissional e no mercado de 

trabalho.  

Mas o que me desanima mesmo é a situação do país. Essa mudança 

repentina no ensino médio, essa desvalorização dos professores, a gente vive 

de surpresas (ARIEL. PIBIDIANO, 2017).  

Sabendo dessa reforma do ensino médio, eu me pego pensando com medo, 

será que eu vou me formar e não dar certo eu ser professor? Fico pensando 

será que vão tirar minha disciplina das escolas? Então penso que seja melhor 

eu fazer um mestrado, um doutorado e ir ensinar nas universidades, não que 

eu não queira ser professor de ensino médio ou fundamental, mas é que estar 

tudo muito inseguro, a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo ano. 

Como eu estou me formando agora, fica aquele medo, mas eu desejo um 

futuro profissional muito bom, pois eu tive um ótimo preparo profissional 

pra chegar ate aqui. 

Tais impasses estão atrelados à “Reforma do ensino médio”, que parece desafiar não 

só a futuros professores em início de carreira profissional, mas também muitos estudiosos da 
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educação. Conforme Paulo Carrano (2017), não é justificável querer resolver os desafios 

atuais da educação reformando o currículo do ensino médio sem dialogar com a sociedade. 

Sabemos que os problemas da educação brasileira dizem respeito à valorização da carreira 

docente, a melhoria da formação, a infraestrutura e as condições efetivas de trabalho 

(DOURADO, 2016). Além de tudo isso, a falta de respeito com os profissionais da escola que 

não foram convidados a dialogar, porém as reformas estão postas (CARRANO, 2017). Para 

este autor, se faz necessário lutarmos contra esses retrocessos, na busca de uma educação 

justa e igualitária em que todos tenham condições efetivas de acesso e permanência à/na 

escola.  

Tais discussões sobre currículo no Brasil têm sido observadas por pesquisadores como 

Tomaz Tadeu e Moreira (2011). Segundo esses autores, as questões relativas ao currículo 

oferecido a uma sociedade “só adquirem sentido” dentro de uma perspectiva que as considere 

em sua relação com questões que indaguem o “porque” das reformas que visam organizar o 

conhecimento privilegiado em um currículo oferecido a uma determinada sociedade (TOMAZ 

TADEU e MOREIRA, 2011, p. 13). Sendo assim, para esses autores: 

o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressadas do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais, particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 

particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele 

tem uma história, vinculada a forma específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação (TOMAZ TADEU e MOREIRA, 

2011, p.14).  

Nessa perspectiva, entendo que “ensinar é, sobretudo uma intenção e indica que na 

maior parte das vezes há um longo caminho entre o propósito e sua realização” (CASTRO, 

2016, P.15). Portanto, questionar o currículo que está sendo oferecido para nossos jovens e 

colocando “sob suspeita” inclusive a nossa profissão docente é algo que precisa ser discutido, 

pois não podemos nos calar nos colocando na posição de máquinas que só recebem comandos 

e executam suas funções sem nenhum questionamento. A luta é árdua, porém é imperativa, 

pois o silêncio não é a saída. É preciso até mesmo gritar nossas angustias e insatisfações com 

todas essas mudanças desastrosas as quais vêm desconstruir uma luta de todos os educadores 

que teceram arduamente os fios para construção da educação do nosso país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa se enquadrou nos princípios da abordagem qualitativa de cunho (auto) 

biográfico em Educação. Valeu-se de entrevistas narrativas para coleta de dados e da técnica 

“compreensivo- interpretativa” de Souza (2014) para análise e interpretação do material 

empírico. Nessa direção, fiz uma escuta atenta das falas dos futuros professores de Ciências 

bolsistas e não bolsistas do PIBID. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar quais as 

aproximações e distanciamentos entre as necessidades formativas de futuros professores de 

Ciências que foram bolsistas e não bolsistas do PIBID. Nessa perspectiva, elenquei como 

objetivos específicos: compreender se os eventos das histórias de vida combinados com as 

trajetórias de formação colaboraram ou (não) para o ingresso dos licenciandos na 

universidade e consequentemente no PIBID; verificar se as necessidades formativas se 

diferenciam a depender da participação (ou não) no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) pelos futuros professores de Ciências. 

 Ao tecer a escrita desta pesquisa de dissertação pude compreender o quanto foi 

enriquecedor conectarmos as histórias de vida de futuros professores de Ciências e os 

imbricamentos oportunizados pelo âmbito acadêmico. As análises realizadas inicialmente 

trazem consigo certo tom alentador, tendo em vista que indicam a existência de futuros 

professores de Ciências que desafiaram até mesmo seus laços afetivos para seguir a carreira 

docente. Como também houve licenciandos que necessitaram ultrapassar barreiras sociais e 

lacunas na formação escolar para poder chegar a um curso de nível superior. Todas essas lutas 

são plausíveis e é de suma importância que essas vozes ecoem para além dos muros 

acadêmicos. 

  Nesse sentido, observo que a sequência de eventos favoráveis apontados pelas 

trajetórias de vida dos licenciandos combinadas com as suas trajetórias de formação inicial os 

encaminharam de forma significativa para galgarem êxito na academia. Um desses privilégios 

foi a bolsa do PIBID, pois segundo os bolsistas, essa experiência ainda no primeiro ano da 

licenciatura veio sanar diversas dificuldades que perpassam no campo da formação inicial. 

Dificuldades de ordem financeira, a vontade de desistir, melhorar a autoestima, e inclusive 

definir sua identidade profissional são exemplos de algumas dessas dificuldades narradas por 

eles. Sendo assim, o tecer da docência apresenta-se mais leve para os bolsistas em relação 

àqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. Pois de acordo com os achados dessa 

pesquisa o subprojeto do PIBID Interdisciplinar ultrapassa os objetivos de “melhorar a 
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qualidade do magistério”, e chega até aos detalhes da subjetividade de quem está preparando-

se para ser professor (a).   

 No entanto, algumas lacunas foram encontradas e elas precisam ser mencionadas para 

podermos avançar. Por exemplo, os licenciandos tanto os bolsistas como os não bolsistas se 

referem às escolas públicas como “defasadas”, demonstrando assim um grande descrédito 

relativamente a essas instituições. Tais falas geram contradições, pois a maioria daqueles 

denominados aqui como não bolsistas são advindos dessas instituições e galgaram êxito na 

universidade, e mesmo com dificuldades conseguiram ingressar na licenciatura e estão prestes 

a se tornarem professores de Ciências, compartilhando dos mesmos sonhos, conquistas e 

incertezas diante do cenário político e educacional do país. Diante disso, chama a atenção o 

fato de os participantes de um programa de grande respaldo nacional que em tese deveriam 

amenizar esses relatos fatalistas sobre a escola pública, ainda adotam visões simplistas acerca 

da escola pública. Desta forma, entendo ser necessário problematizar esses discursos que 

acabam ocultando as potencialidades da escola pública nos cursos de licenciaturas, sendo uma 

necessidade formativa de extrema importância a ser suprida na formação inicial.  

 Essa diferença evidenciada nas trajetórias de formação dos licenciandos também me 

leva a refletir o quanto é importante conhecer a realidade dos alunos que adentram na 

universidade. Isso possibilita que sejam pensadas políticas que garantam a igualdade de 

acesso e de permanência no ensino superior a todos os estudantes. Como bem ressalta Zago 

(2006, p. 236), “estudar essa população para entender as transformações nas demandas e nas 

práticas escolares, assim como no perfil dos estudantes na sociedade contemporânea, 

representa uma necessidade para a pesquisa e as políticas educacionais do nosso país”. 

A partir dos achados desta pesquisa entendo ter sido de grande importância conhecer 

as necessidades formativas dos futuros professores de Ciências e suas percepções sobre sua 

própria formação diante dos desafios da profissão docente na atualidade. Nesse sentido, ao 

analisar o material empírico tive a surpresa de encontrar mais necessidades formativas que se 

entrecruzam do que se opõem entre pibidianos e não pibidianos. Quando falam da situação 

esperada para a atuação docente, os licenciandos bolsistas e não bolsistas focalizaram suas 

respectivas formações nas disciplinas específicas e pedagógicas. Por um lado, os licenciandos 

tenderam na sua maioria a achar que precisavam de mais disciplinas específicas para efetivar 

sua formação. Por outro lado, eles argumentaram que mesmo no caso do curso de Ciências 

Biológicas que possui em seu currículo as disciplinas de “Ensino de Física e de Química”, os 

professores que ministram tais disciplinas, tendem a privilegiar os conhecimentos “puros” de 

Física e de Química. Desvelando-se assim como duas necessidades formativas que merecem 
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serem discutidas tanto no que diz respeito à formação inicial, como também, na formação 

continuada desses professores designados a formar docentes no ensino superior. Caso 

contrário, continuaremos com o “ciclo vicioso” de criticarmos os professores com perfil 

“conteudista” que estão nas escolas, no entanto não mudamos o pilar que é a formação dos 

profissionais que formam esses docentes. Entendo que para isso ocorrer se faz necessário 

iniciativas do poder público e também das próprias instituições formadoras no intuito de 

almejarmos a formação docente que tanto queremos.  

Os licenciandos pibidianos tenderam a comparar o PIBID com os estágios 

supervisionados. Nesse momento fica claro na fala dos bolsistas o quanto precisamos repensar 

como os estágios supervisionados têm se delineado no contexto da formação inicial.  Para 

eles, adentrar uma escola como estagiário e/ou como pibidiano é totalmente diferente. Alegam 

o fato de serem mais bem assistidos no PIBID, em relação ao planejamento e relatam sobre as 

boas condições materiais para efetivação das atividades pedagógicas. Isso constitui uma 

necessidade formativa urgente a ser sanada no contexto da formação inicial, uma vez que 

como alguns pibidianos ressaltaram “Só tive acesso a isso graças ao PIBID”, e como sabemos 

esse programa é algo pontual. Nesse sentido, entendo que o PIBID acaba sanando as lacunas 

do Estágio para uma minoria e os demais (a maioria) parecem ficar na condição de concretizar 

tais lacunas quando forem exercer a profissão. De uma forma geral, tais análises reafirmam a 

importância do PIBID, porém se trata de um programa pontual que, diante de todo sistema 

educacional brasileiro, não resolve o problema da formação de professores. Segundo a fala 

dos participantes da presente pesquisa, o programa apenas repara lacunas que deveriam ser 

sanadas por uma reforma curricular para formação de professores de Ciências. Algo 

reivindicado pela literatura que fundamenta esse trabalho de dissertação, assim como pelos 

próprios licenciandos bolsistas e não bolsistas. 

Ao tratar da relação professor-aluno, posso inferir que tanto bolsistas como não 

bolsistas sinalizam para as mesmas necessidades formativas – a relação difícil entre os 

professores de disciplinas específicas em detrimento dos professores de disciplinas 

pedagógicas. Isso desvela algo preocupante já que esses futuros professores de Ciências 

podem vir a replicar em suas próprias práticas pedagógicas essa prática “autoritária e 

conteudista” presente em sua formação inicial. Por outro lado, entendo que se faz necessário 

repensar como está se delineando a formação inicial e também a continuada no que diz 

respeito aos professores universitários. Desvelando-se assim como duas necessidades 

formativas, uma no âmbito da formação inicial e outra na formação continuada do próprio 
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professor universitário. Acredito que por mais que haja mudanças curriculares, se não houver 

uma mudança na concepção de docente que queremos formar, dificilmente iremos sanar essas 

lacunas herdadas através de um método conteudista de formação. 

Sobre os caminhos que os pibidianos e não pibidianos pretendem trilhar há uma 

surpresa: o fato de que apenas quatro licenciandos (dentre eles dois pibidiano), de 18 

entrevistados, sinalizaram que pretendem continuar na educação básica. Isso é algo que me 

chama bastante atenção, porque para a maioria dos licenciandos (mesmo àqueles que 

participaram do PIBID), à escola pública não é mais atrativa para quem almeja uma carreira 

docente. Como já foi posto no terceiro capítulo, a maioria dos pibidianos aqui entrevistados é 

de classe média e nas suas falas é bem recorrente o fato deles demonstrarem um aspecto de 

“choque de realidade” ao conhecerem a escola pública.  De outro modo, os não pibidianos, 

em suas narrativas salientam que a experiência como aluno e inclusive nos estágios foram o 

suficiente para não quererem atuar na educação básica, sobretudo, na escola pública. Temos aí 

dois grupos que pretendem trilhar os mesmos caminhos de fazer mestrado e doutorado e 

posteriormente ingressarem em uma instituição de ensino superior ou em institutos federais, 

porém que partem de trajetórias de vida e de formação diferentes. Mais que isso: se dentre 

bolsistas e não bolsistas tem prevalecido uma visão estereotipada acerca da escola pública; se 

dentre bolsistas e não bolsistas há queixas sobre a formação propiciada pelos estágios 

supervisionados nas licenciaturas, estaria havendo uma necessidade formativa posta da 

seguinte forma: ou o estágio estaria privilegiando certos conhecimentos da escola pública 

(dada a ser vista somente pelas suas lacunas e não incluindo suas potencialidades), ou a 

formação propiciada por estágios e PIBID tem sido incapaz de fazer superar a visão 

estereotipada sobre a escola pública.  

No que diz respeito às incertezas do momento histórico do nosso país, entendo que 

mudar, renovar, têm significados e sentidos bastante pertinentes quando se fala em educação. 

No entanto, não podemos ficar calados diante de uma mudança que veio para retirar nossos 

direitos, incentivar a formação técnica e desprovida de reflexão, voltada apenas para formar 

mão-de-obra para o trabalho em nome do progresso. Dentre os retrocessos, foi ressaltado por 

um bolsista do PIBID o “notório saber”, o qual em tese é direcionado apenas para o ensino 

profissionalizante, no entanto, abre brechas para que se dissemine na educação básica 

também, desconstruindo assim, todas as lutas para construção do Plano Nacional de Educação 

(PNE- 2014-2024) (DOURADO, 2016). Assim, como a meu ver, coloca em risco também a 

existência do próprio PIBID. Essa preocupação compartilhada por pibidianos e não pibidianos 
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é algo pertinente e precisa ser materializada em lutas em prol do nosso direito de “voz”, no 

que diz respeitos às legislações que regem a educação, a qual somos autores e atores, porém 

silenciados pelo poder público. 

Em suma, esta pesquisa de mestrado constatou que as necessidades formativas aqui 

desveladas não podem limitar-se à constatação de um trabalho acadêmico, mas sim serem 

tomadas como uma possibilidade de se repensar a formação inicial de professores de 

Ciências. As vozes aqui trazidas anunciam os contentamentos e denunciam também suas 

insatisfações, desvelando-se necessidades formativas importantes e que precisam ser levadas 

em consideração. Nessa direção, essa pesquisa sinaliza como desdobramento a possibilidade 

de continuidade de investigação a respeito das necessidades formativas, não só no contexto da 

formação de professores de Ciências, mas em todos os cursos de licenciatura da UFRN, como 

importante ferramenta para construção e reconstrução dos currículos das licenciaturas do 

nosso país.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MESTRADO 

PESQUISADORA : Daiane Lourene Soares Dantas 

ORIENTADOR: Marlécio Maknamara Da Silva Cunha 

LINHA DE PESQUISA: Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas. 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado participante,  

É com imensa gratidão e respeito que agradecemos pela colaboração em nossa 

pesquisa. O objetivo dessa pesquisa é investigar as “APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS ENTRE NECESSIDADES FORMATIVAS DE FUTUROS 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DO PIBID”.  

Enquanto pesquisadores, teremos acesso aos dados coletados via (entrevista narrativa 

gravada) que posteriormente serão transcritas, sendo resguardada a privacidade dos 

participantes. Sendo assim, é autorizada a utilização dos dados coletados para a realização de 

trabalhos e apresentação em encontros científicos. Assim com é concedido o direito de 

retenção e uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas 

do país e do estrangeiro. Nesse sentido, o participante voluntário terá consciência que não 

poderá exigir ressarcimento ou indenização pela participação nas ações propostas.  

Todos os participantes receberão uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, tendo em vista que será assinada em duas vias, uma para o 

pesquisador/entrevistador e outra para o futuro professor de Ciências participante da pesquisa. 
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Desta forma, 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, 

que aceito participar desse estudo. E através deste instrumento, autorizo os pesquisadores: 

Daiane Lourene Soares Dantas e Marlécio Maknamara da Silva Cunha a utilizarem as 

informações obtidas por meio de (entrevistas narrativa gravada), registros escritos e 

observações, com a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da 

Educação.  

Se por algum motivo eu tiver novas perguntas sobre este estudo, posso chamar Daiane 

Lourene Soares Dantas, no telefone (83) 996899322 ou e-mail: daianelourene@gmail.com 

para qualquer esclarecimento sobre os meus direitos como participante desta pesquisa.  

Sendo assim,  

Eu,_________________________________________,CPF________________, declaro para 

fins de participação na pesquisa intitulada “APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 

ENTRE NECESSIDADES FORMATIVAS DE FUTUROS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DO PIBID”, 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 2017. 

 

 

  

_______________________________________________________ 

Responsável pela entrevista 

 

_______________________________________________________ 

Participante Voluntário 
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APÊNDICE (B) 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MESTRADO 

PESQUISADORA : Daiane Lourene Soares Dantas 

ORIENTADOR: Mralécio Maknamara da Silva Cunha 

 

 

 
 

 

 

Esse roteiro tem por objetivo construir dados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada 

“APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE NECESSIDADES 

FORMATIVAS DE FUTUROS PROFESSORES DE CIÊNCIAS BOLSISTAS E NÃO 

BOLSISTAS DO PIBID”.  

 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO 

1) Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:                                                              

 Idade:  

E-mail para contato:  

Número de irmãos:                                              

Irmãos com curso superior ou cursando: 

 

 

2) Roteiro sugerido  

 Primeiro momento: O que mais marcou sua formação escolar até o ensino médio (escola 

pública, escola particular, zona rural, zona urbana, presença ou ausência da família, condições 

materiais, o material didático utilizado, os interesses, os sonhos...)? 

 Segundo momento: Como se deu seu ingresso na UFRN (por que a escolha do curso, as 

expectativas com a universidade, ingresso via vestibular, cotas, ENEM, como se preparou para 

a seleção, as dificuldades enfrentadas, a superação...)? 

 Terceiro momento: Quais os aspectos mais marcantes durante a permanência na 

graduação que facilitaram ou dificultaram sua formação (a adaptação à vida universitária, 

o ensino, a pesquisa, a extensão, a organização dos seus horários de estudo, o acesso aos livros 
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e textos, o transporte para a universidade, a representação estudantil, as dificuldades 

enfrentadas, o apoio recebido da universidade, a presença da gestão universitária, a relação 

com os professores e com os colegas, o apoio da família, a relação com a comunidade local, a 

relação com os colegas fora da universidade)?  Participou de algum Projeto? Como ingressou?  

O que esta experiência veio acrescentar na sua formação acadêmica? 

 Quarto momento: Quais as aprendizagens que foram decisivas para o estudo e/ou 

trabalho que você desenvolve na atualidade? Quais são as suas expectativas profissionais 

hoje? Que aspectos da graduação no UFRN estão sendo fundamentais para sua formação 

atual? Poderia apontar sugestões de melhoria para o curso de graduação que você frequentou 

no UFRN?  

 


