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RESUMO 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar as contribuições e fragilidades da formação inicial para o 

ingresso na carreira docente segundo egressos do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Federal Sudeste de MG – campus Barbacena. Apoiamo-nos, 

especialmente, nos estudos de Maurice Tardif e Bernardete Gatti sobre a formação docente e 

no cenário dos cursos de licenciatura. Para a seleção dos sujeitos da pesquisa, foi enviado um 

questionário a trinta e sete egressos do curso e dezesseis responderam. Após a análise dos 

dados, identificamos sete egressos exercendo a profissão docente e entrevistamos cinco deles. 

As entrevistas foram analisadas por meio da metodologia de análise de conteúdo de Laurence 

Bardin (1977). Os docentes egressos indicaram contribuições das disciplinas pedagógicas, das 

aulas de laboratório, do estágio supervisionado, do PIBID, das ações estimuladoras de alguns 

docentes do curso e outras relativas ao curso. Entretanto, também foram apontadas 

fragilidades no curso, como poucas experiências para lidar com a realidade das escolas, 

descompasso entre conteúdo acadêmico e escolar, estímulo maior à pesquisa, ausência de 

experiências na educação básica por parte de alguns formadores e pouco acompanhamento do 

estágio curricular obrigatório. Diante desses resultados, concluímos que o curso ofereceu 

contribuições para o ingresso na carreira docente, cabendo aproximar mais os licenciandos 

das escolas e salas de aula, de modo a favorecer o interesse e o enfrentamento do início da 

carreira. 

 

Palavras-chave: formação docente inicial; licenciatura em Ciências Biológicas; professores 

egressos; Instituto Federal; contribuições e fragilidades. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the contributions and frailties of the Biological Sciences 

pre-service teachers’ course of Instituto Federal Sudeste de MG – campus Barbacena 

according the egresses. The research had the theoretical support of Maurice Tardif and 

Bernardete Gatti’s studies on teachers’ education as well as the scenario of teachers’ pre-

service courses. For the research subjects’ selection, a questionnaire was sent for thirty-seven 

egresses and sixteen answered it. After the data analysis, seven undergraduates were 

identified as working as teachers and five of them were interviewed. The interviews’ data 

were analyzed through Laurence Bardin’s (1977) content analysis methodology. The egresses 

indicated contributions from the pedagogical disciplines, the laboratory classes, the 

supervised internship, the PIBID, the stimulating actions of some teachers and others related 

to the course. However, some frailties were also pointed out, as few opportunities to deal with 

the school reality, the mismatch between academic and school contents, some professors  

emphasized academic research and had no experience in basic education and there was little 

follow-up of the required curricular traineeship. Given these results, the course provided 

contributions for the teaching career, but needs to bring the pre-service teachers closer to 

school and classrooms in order to favor the interest for the profession and the early career 

confrontation.  

 

Keywords: pre-service teachers’ course; biological sciences; undergraduate egresses; 

Brazilian Federal Institute; contributions and frailties. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao iniciar esta introdução, considero importante contextualizar minha própria história, 

pois acredito fazer parte desta investigação.  O meu interesse pela educação tem raízes na 

infância, passando por todas as minhas experiências educacionais. No Ensino Médio escolhi 

cursar o Magistério e, seguidamente, ingressei na Pedagogia. Durante o curso, por meio dos 

estágios foi possível perceber as diferentes realidades escolares, pois procurei cumpri-los em 

diferentes tipos de escolas: públicas e particulares, centrais e periféricas. Durante o segundo 

ano da graduação, cheguei a lecionar por aproximadamente três meses para a quarta série do 

Ensino Fundamental (atual quinto ano) em uma escola pública da cidade de Carandaí, 

município próximo a Barbacena. 

 Posteriormente, optei por uma nova graduação em Psicologia. Durante o curso, prestei 

o concurso público para trabalhar como Técnico em Assuntos Educacionais da Escola 

Agrotécnica Federal de Barbacena, atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – campus Barbacena (IF Barbacena). Fui nomeada 

em Dezembro de 2008 e, desde então, minha motivação em estudar para me desenvolver 

pessoalmente e profissionalmente e, consequentemente, contribuir com a instituição em que 

trabalho, tem sido constante. 

 Após ter realizado estas duas graduações, cursei uma especialização em 

Desenvolvimento Humano – Interfaces em Educação e Saúde. Nesta, tive a oportunidade de 

estudar a formação pedagógica de professores de disciplinas profissionalizantes da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, uma vez que a modalidade geralmente tem professores 

que trabalharam ou trabalham na área que lecionam e que se inseriram no universo docente 

sem terem realizado um curso que os capacitasse sistematicamente para esta profissão. 

 Nessa trajetória, percebi uma crescente preocupação de estudiosos da área da educação 

com a diminuição da procura por cursos de licenciatura por parte dos jovens, bem como com 

a qualidade do ensino, principalmente nas escolas públicas brasileiras. Além do significativo 

número de estudantes evadidos dos cursos de licenciatura e a disparidade entre demanda de 

professores, principalmente para o Ensino Médio e segundo segmento do Ensino 

Fundamental, e o número de estudantes que conclui os cursos de licenciatura. 

 Conforme relatório apresentado por Ruiz, Ramos e Hingel (2007, p.12), as vagas 

oferecidas pelas instituições de ensino superior para cursos de licenciatura eram insuficientes 
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para suprir a demanda, especialmente nas disciplinas das Ciências Exatas e da Natureza, como 

Química, Física, Biologia e Matemática, e, mediante a ampliação de vagas para o Ensino 

Médio, o resultado poderia ser chamado de “Apagão do Ensino Médio”. 

 Neste mesmo relatório, os autores também destacaram que a remuneração do professor 

brasileiro é uma das menores entre os países e isso, consequentemente, é uma das razões pelo 

pouco interesse dos jovens brasileiros em ingressar na carreira docente. Esta pouca procura 

pela profissão associada à perda de profissionais, principalmente em função de aposentadoria, 

intensifica a demanda por professores. 

 Esta escassez de professores e sua formação são abordadas por Ruiz, Ramos e Hingel 

(2007), como também por Gatti e Barretto (2009) e Diniz-Pereira (2011). A temática da 

formação docente tem apresentado crescimento contínuo de estudos e pesquisas: o artigo de 

André (2009), que analisou a produção de dissertações e teses disponíveis no Banco de dados 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por exemplo, 

indicou que no período compreendido entre 1990 e 1998, 6% dos trabalhos da área de 

educação trataram do tema formação de professores e nos cinco anos seguintes, 14% já 

abordavam o tema. 

 Associado ao crescimento dos estudos, também há o crescimento de políticas públicas, 

principalmente por meio de programas elaborados pelo governo federal, com o objetivo de 

minimizar a falta de professores, como por exemplo, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que colaborou com a 

expansão da oferta de cursos de licenciatura; a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 

oferece formação inicial e continuada a professores, por meio da educação a distância; o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que mediante a 

articulação entre secretarias de educação de estados e municípios e instituições públicas de 

educação superior ministra cursos de licenciatura a professores que trabalham nas redes 

públicas e que ainda não têm formação no nível exigido pela legislação brasileira; o Programa 

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

Residência Pedagógica, que procuram promover a inserção dos licenciandos no contexto das 

escolas públicas e ainda concedem bolsas tanto para alunos dos cursos de licenciatura como 

para coordenadores e supervisores envolvidos no projeto. 

 Todavia, Gatti (2012) salientou que apesar dessas políticas ampliarem a matrícula e a 

permanência dos estudantes nos cursos de licenciatura, elas não discutem a estrutura e a 
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dinâmica desses cursos, como, por exemplo, o fato de geralmente não enfocarem o exercício 

do magistério. 

 Também com base em levantamentos realizados em teses e dissertações dos 

programas de pós-graduação, André (2010) e Santos (2015) indicaram que a maioria dos 

estudos da década de 1980 trabalhava com histórias de vida para construir a identidade 

profissional docente; a década de 1990 enfocou a formação inicial e a partir dos anos 2000, a 

identidade e a profissionalização docente predominaram, tendo como foco principal o 

professor, seus saberes e práticas. 

 Diante deste cenário, André (2009, 2010) e Santos (2015), destacaram que ainda são 

necessários estudos que contribuam para melhor conhecimento sobre a preparação de 

professores, principalmente sobre organização curricular, conteúdos e estratégias que 

favorecem uma formação de qualidade. André (2010) destacou ainda a necessidade de 

investigar as representações, saberes, práticas e sentimentos dos professores a respeito do seu 

processo formativo nas licenciaturas. 

 Os estudos de Mariano (2012) também indicaram a relevância de políticas que 

procuram desenvolver elos entre a formação inicial e a iniciação à docência. Os estudos de 

Nunes e Cardoso (2013) e Mira e Romanowski (2015) apontaram que a produção científica 

relacionada à temática de professores iniciantes ainda é pequena. Esses trabalhos indicam a 

necessidade de ainda avançar na compreensão dos fatores que relacionam a formação inicial e 

a atuação dos professores. 

 Conforme pesquisa de Nunes e Cardoso (2013), no período de dez anos (2000-2010), 

havia quatorze trabalhos relacionados aos professores iniciantes no Grupo de Trabalho (GT) 

de Formação de Professores das Reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), enquanto somente no ano de 2015 foram quatro trabalhos, 

sendo que ainda havia mais três relacionados ao PIBID. Ressalta-se também que, conforme 

Nunes e Cardoso (2013), os estudos que envolvem a temática do professor iniciante 

geralmente destacam os problemas e desafios desta etapa em detrimento dos aspectos 

positivos que determinam as escolhas pela profissão docente. 

 Mediante o levantamento feito na biblioteca da ANPEd, em maio de 2017, a temática 

da formação de professores nos Institutos Federais foi encontrada somente no trabalho de 

Flach e Forster, apresentado em 2015, intitulado “Formação de professores nos Institutos 

Federais: uma identidade por construir”. 
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 No Portal da CAPES, ao fazer uma busca, em abril de 2017, com os descritores 

"Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia", "docente" e "formação", encontramos 

35 publicações entre teses e dissertações. Sendo que somente seis retratavam a formação de 

professores por meio dos cursos de licenciatura oferecidos por Institutos Federais, destas 

somente duas dissertações envolviam alunos egressos: “O instituído e o vivido na formação 

docente para educação inclusiva: representações sociais de professores egressos do Curso de 

licenciatura em Biologia do IFPA”, de Ermelinda Nóbrega de Magalhães Melo, de 2014, e 

“As repercussões do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano para a formação inicial 

do docente”, de Danielle Juliana Silva Martins, de 2016. 

 Este cenário demonstra que há uma demanda por aprofundamento deste tema, 

sobretudo tomando como foco os Institutos Federais e as possíveis correlações entre a 

formação inicial e o início da carreira docente. Afinal, os professores iniciantes são egressos e 

a opinião deles pode possibilitar uma avaliação significativa para o curso em questão, uma 

vez que possuem maior maturidade e visão mais ampla do processo de formação por já terem 

encerrado a graduação, podem analisar melhor a contribuição (ou não) da formação inicial 

para a atuação profissional (ESPARTEL, 2008). 

 Além disso, o estudo com egressos também é valorizado pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861 de 2004, e que tem 

como finalidade “a melhoria da qualidade da educação superior”. Dentre as dimensões do 

SINAES, presentes na referida lei, tem-se que as “políticas de atendimento aos estudantes” 

devem ser obrigatoriamente avaliadas. Essas políticas são esclarecidas no documento 

“Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições”, produzido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2004, em que se ressalta a 

necessidade de avaliação do “acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de 

formação continuada”, por meio da verificação da “inserção profissional dos egressos” e da 

“participação dos egressos na vida da Instituição”. O estudo com egressos, assim, é uma 

estratégia que possibilita contribuir para a avaliação institucional, verificar o destino 

profissional dos licenciados e os aspectos relacionados ao ingresso e expectativas relacionadas 

ao exercício da docência. 

 Diante do exposto, os sujeitos desta investigação são os egressos do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena. A definição de um Instituto Federal 
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como foco da pesquisa, deve-se, além da minha própria atuação profissional, aos poucos 

estudos envolvendo estas instituições. 

 O IF Barbacena oferece três cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Educação 

Física e Química. Para essa investigação optamos por analisar somente um curso e utilizamos 

os resultados das avaliações externas, como o processo de reconhecimento do curso e o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para defini-lo. 

 No processo de reconhecimento dos cursos, Ciências Biológicas e Química receberam 

nota quatro, enquanto Educação Física recebeu nota três. Como Ciências Biológicas teve o 

melhor resultado no Enade, nota cinco, optamos pelo curso que alcançou melhores resultados 

nas avaliações externas. O curso de licenciatura em Ciências Biológicas teve início no IF 

Barbacena no ano de 2011 e até o início ano de 2017 havia 37 concluintes. 

 Destaca-se que no Questionário do Estudante, que faz parte do Enade, aqueles que 

melhor avaliaram a Instituição de Educação Superior (IES) / Curso foram os de Educação 

Física e Química. Ou seja, o curso melhor avaliado pelas avaliações externas não é o curso 

melhor avaliado pelos próprios estudantes. Essa aparente contradição nos chamou atenção e 

julgamos relevante aprofundar nossa compreensão de como estes sujeitos veem a formação 

inicial que tiveram. 

 Dessa forma, concordamos com Freitas (2002) que “não se cria artificialmente uma 

situação para ser pesquisada, mas se vai ao encontro da situação no seu acontecer, no seu 

processo de desenvolvimento”. Sendo assim, questionamos: quais sãos as contribuições e 

fragilidades do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena para o ingresso 

na carreira docente? Procuramos verificar também a faixa etária e aspectos socioeconômicos 

dos egressos. 

 Esta dissertação está estruturada em três capítulos. No capítulo “A formação docente e 

do professor de Ciências e Biologia”, iniciamos com o referencial teórico sobre os saberes 

docentes segundo Maurice Tardif (2014), seguimos para a apresentação do cenário da 

formação de professores no Brasil, dos cursos de licenciatura e da formação em Ciências 

Biológicas. Também apresentamos a trajetória histórica dos Institutos Federais, do IF 

Barbacena e do curso de licenciatura em Ciências Biológicas desta instituição. 

 No segundo capítulo, “Trajetória metodológica da pesquisa”, retratamos os 

procedimentos para a realização da pesquisa, enfocando a aplicação do questionário e 

realização das entrevistas, que por sua vez foram analisadas por meio da técnica da Análise de 
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Conteúdo, de Laurence Bardin (1977). No terceiro capítulo, “Apresentação e análise dos 

resultados”, apresentamos os resultados obtidos por intermédio do questionário e das 

entrevistas, como também analisamos esses dados visando responder à questão norteadora 

desta pesquisa. 
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1. A FORMAÇÃO DOCENTE E DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA 

 

 Este capítulo aborda o cenário da formação de professores no Brasil, dos cursos de 

licenciatura e especificamente a formação nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Posteriormente, apresentamos a trajetória histórica dos Institutos Federais, do IF Barbacena e 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas desta instituição. 

 Inicialmente, nos inspiramos na comparação realizada por Mariano (2006, p.18) entre 

a docência e o teatro, quando diz que a passagem do estudante para o professor é como a saída 

da plateia e a entrada no palco e prossegue: 

A cada dia, construímos uma cena. Porém, o espetáculo nunca estará totalmente 

preparado, mesmo que a ele dediquemos a nossa melhor atuação. Por mais que 

estudemos o nosso papel e nos julguemos preparados para assumi-lo, sempre iremos 

encontrar situações nunca antes imaginadas nem vivenciadas. 
 

 O ingresso na docência é um momento tão significativo que pode determinar a 

permanência, ou não, na profissão e nos faz lembrar Tardif (2014, p.31) ao dizer que “um 

professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir 

esse saber a outros”. Dessa forma, iniciamos este capítulo com a apresentação dos saberes 

docentes segundo Tardif. 

 

1.1 Os saberes docentes 

 Lessard e Tardif (2008) entendem que o cenário atual do ensino é composto por três 

concepções: vocação, ofício e profissão. Concepções que: 

não se apresentam mais como uma sucessão de etapas históricas, mas como 
reveladoras das dimensões fundamentais do trabalho docente, permanentemente 

redefinidas e recompostas em função das pressões e das condições em que se exerce 

esse trabalho”. (LESSARD, TARDIF, 2008, p.256). 
 

 Essa percepção deve-se às transformações que são atribuídas ao ensino ao longo do 

tempo. Inicialmente, foi compreendido como uma vocação e Nóvoa (1999) esclarece que a 

função docente se desenvolveu de forma não especializada, como uma ocupação secundária: 

O ensino é uma das mais antigas profissões, tão antiga quanto a medicina e o direito. 

Realidade familiar a todos, o ensino foi durante muito tempo apresentado com uma 

vocação, um apostolado, um sacerdócio leigo; seu exercício se baseava então, antes 

de tudo, nas qualidades morais que o bom mestre tinha de possuir e exibir a todos 

aqueles que controlavam, de uma maneira ou de outra, o seu trabalho com os jovens. 

(LESSARD, TARDIF, 2008, p.255). 
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 Posteriormente, em função da expansão e da burocratização dos sistemas educativos, o 

ensino passou a ser reconhecido como um ofício e o docente, como trabalhador qualificado. 

Para, consequentemente, ser desenvolvida a concepção de profissionalização: 

essa profissão deve evoluir segundo uma lógica de profissionalização, sendo esta 

entendida, ao mesmo tempo, no sentido de um reconhecimento de status pela 

sociedade e também como desenvolvimento, pelo próprio corpo docente, de um 

repertório de competências específicas e de saberes próprios que contribuam para o 

sucesso educativo do maior número possível de jovens e adultos. (LESSARD, 

TARDIF, 2008, p.255). 
 

 Tendo como foco a formação dos professores, Tardif (2014, p.23) destaca a relevância 

do conhecimento do trabalho do professor articulado aos conhecimentos disciplinares, ou seja, 

a necessidade da relação entre os “conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito 

do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas”. 

 Da mesma forma, Nóvoa (2009, p.216) defende “[...] uma formação de professores 

construída dentro da profissão, isto é, baseada numa combinação complexa de contributos 

científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo 

os professores mais experientes e reconhecidos”. Nóvoa salienta, assim, a necessidade da 

superação dessa dicotomia entre saberes acadêmicos e práticos, por meio da parceria entre ensino 

superior e escolas (NÓVOA, 1999). 

 O desenvolvimento da competência profissional dos professores necessita da reflexão 

sobre a prática e sobre a experiência: 

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

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1992, p.13). 
 

 Essa ideia também é defendida por Gatti et al. (2011, p.136): 

[...] a formação de profissionais professores para a Educação Básica tem de basear-

se em seu campo de prática, com seus saberes, integrando-os com os conhecimentos 

necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos, e com as 
mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o trabalho 

educacional com crianças e adolescentes. 
 

 A escola, assim, deveria ser considerada com um espaço imprescindível para a formação, 

em que a troca de experiências possibilita o desenvolvimento de espaços de formação mútua, nos 

quais cada professor pode ser, simultaneamente, formador e formando, favorecendo a 

consolidação de saberes emergentes da prática profissional (NÓVOA, 1992, p.14). 

 Ao falar de saberes, Tardif (2014, p.11) esclarece: 
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não creio que se possa falar do saber sem relacioná-lo com os condicionantes e com 

o contexto do trabalho: o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma 

coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma 

coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 

com a pessoa e com a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os 

outros atores escolares na escola, etc. 
 

 Dessa forma, Tardif (2014, p.36) considera o saber docente “como um saber plural”, 

formado por saberes provenientes de diferentes fontes: da formação profissional, 

disciplinares, curriculares e experienciais, com ênfase nos experienciais que 

[...] surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os 

professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 

relações de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, os saberes 
experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário, formados de todos 

os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na 

prática e na experiência (TARDIF, 2014, p. 54). 
 

 Os saberes da formação profissional se referem aos conhecimentos das ciências da 

educação, que se referem à formação científica dos professores, e da ideologia pedagógica, 

que se apresentam como concepções provenientes de reflexões sobre o processo educativo, 

ambos construídos por meio da formação inicial e continuada. Nestas formações são 

construídos os saberes disciplinares, que são as disciplinas que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento relacionados à área de especialização a ser ensinada (TARDIF, 

2014, p.37-38). 

 Os saberes curriculares se apresentam por meio dos programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem aplicar, são provenientes, por exemplo, da 

legislação educacional, projeto político-pedagógico das escolas e livros didáticos (TARDIF, 

p.38). 

 Os saberes experienciais ou práticos são desenvolvidos pelos próprios professores por 

meio da sua atividade profissional e do conhecimento de seu meio, “eles incorporam-se à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de 

saber-ser” (TARDIF, 2014, p.39). 

 Sendo a prática docente constituída por esses saberes, segundo Tardif (2014, p.39), “o 

professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além 

de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. 
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 Contudo, destaca-se que os saberes da formação profissional, os disciplinares e os 

curriculares se encontram em uma posição de exterioridade em relação à prática docente, já 

que não são os professores que os produzem ou controlam, assim, os saberes experienciais são 

aqueles produzidos pelos próprios docentes e que possibilitam a compreensão e o domínio de 

sua atuação. 

 Tardif (2014, p.48) esclarece: 

Os saberes adquiridos através da experiência profissional constituem os 

fundamentos de sua competência. É a partir deles que os professores julgam sua 

formação anterior ou sua formação ao longo da carreira. É igualmente a partir deles 

que julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas ou 
nos métodos. Enfim, é a partir dos saberes experienciais que os professores 

concebem os modelos de excelência profissional dentro de sua profissão. 
 

 A atuação docente desenvolve-se por meio da interação com outras pessoas, que 

revelam valores, sentimentos e atitudes, e ocorre em um determinado meio – a escola -, que é 

constituído por relações sociais e hierarquias, além da presença das normas, obrigações e 

prescrições. Essas condições do trabalho docente são comentadas por Tardif (2014, p.49): 

No exercício cotidiano de sua função, os condicionantes aparecem relacionados a 

situações concretas que não são passíveis de definições acabadas e que exigem 

improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações 

mais ou menos transitórias e variáveis. Ora, lidar com condicionantes e situações é 

formador: somente isso permite ao docente desenvolver os habitus (isto é, certas 

disposições adquiridas na e pela prática real), que lhe permitirão justamente 

enfrentar os condicionantes e imponderáveis da profissão. Os habitus podem 

transformar-se num estilo de ensino, em “macetes” da profissão e até mesmo em 

traços da “personalidade profissional”: eles se manifestam, então, através de um 

saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho 

cotidiano. 
 

 Neste sentido, os saberes experienciais são formados de todos os demais e adaptados 

de acordo com a experiência. Além dos saberes já apresentados, Tardif (2014) também 

ressalta os saberes pessoais, adquiridos através da família e ambiente de vida, e os saberes 

provenientes da formação escolar anterior, uma vez que estes também são utilizados no 

contexto de sua profissão e da sala de aula. 

 Assim, Tardif (2014, p.69) destaca: 

pode-se dizer que uma parte importante da competência profissional dos professores 

tem raízes em sua história de vida, pois, em cada ator, a competência se confunde 

enormemente com a sedimentação temporal e progressiva, ao longo da história de 

vida, de crenças, de representações, mas também de hábitos práticos e de rotinas de 

ação. 
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 Dessa forma, Tardif (2014, p.75) cita as pesquisas de Lessard e Tardif (1996) e Tardif 

e Lessard (2000) em que os professores interrogados falaram do interesse pela carreira 

docente ainda na infância, em consequência de influências familiares, seja por professores na 

família ou por ser uma profissão valorizada no contexto em que viviam, e de experiências 

escolares, seja por meio do exemplo de antigos professores ou pelo prazer em ajudar os 

colegas da turma. 

 Nestas pesquisas, Tardif (2014, p.77) esclarece que alguns professores chegam a dizer 

“que foram feitos para isso, para ensinar”: 

Quando os professores atribuem o seu saber-ensinar à sua própria “personalidade” 

ou à sua “arte”, parecem estar se esquecendo justamente de que essa personalidade 

não é forçosamente “natural” ou “inata”, mas é, ao contrário, modelada ao longo do 

tempo por sua própria história de vida e sua socialização. (TARDIF, 2014, p.77). 
 

 Dessa forma, a existência pessoal de cada professor influencia o “saber-ensinar”, mas 

apesar de servir como aprendizagem do trabalho, sozinha, ela não representa o saber 

profissional, necessitando da formação profissional formal e da construção dos saberes no 

próprio decorrer da carreira. 

 Em relação às fases iniciais da carreira, Tardif (2014, p.82) ressalta: 

entre os professores entrevistados que possuem um emprego estável no ensino, as 

bases dos saberes profissionais parecem construir-se no início da carreira, entre os 

três e cinco primeiros anos de trabalho. Por outro lado, o início da carreira 

representa também uma fase crítica em relação às experiências anteriores e aos 

reajustes a serem feitos em função das realidades do trabalho. Ora, este processo está 

ligado também à socialização profissional do professor e ao que muitos autores 

chamaram de “choque com a realidade”, “choque de transição” ou ainda “choque 

cultural”, noções que remetem ao confronto inicial com a dura e complexa realidade 

do exercício da profissão, à desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de 

profissão e, de maneira geral, à transição da vida de estudante para a vida mais 
exigente de trabalho. 

 

 De acordo com Huberman (1992, p.38), “o desenvolvimento de uma carreira é, assim, 

um processo e não uma série de acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer 

linear, mas, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, 

descontinuidades”, dessa forma, o autor identifica cinco fases para a carreira docente: a 

entrada na carreira (de 1 a 3 anos de profissão), a estabilização (de 4 a 6 anos), a 

diversificação e/ou pôr-se em questão (de 7 a 25 anos), a serenidade e distanciamento afetivo 

e/ou conservadorismo e lamentações (de 25 a 35 anos) e o desinvestimento (entre 35 e 40 

anos). 
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 Como Huberman (1992) destaca que o desenvolvimento da carreira docente não é um 

processo linear, ele também enfatiza que essas fases não são estáticas e que nem todas 

acontecem para todos os professores: 

O facto de encontrarmos sequências-tipo não impede que muitas pessoas nunca 

deixem de praticar a exploração, ou que nunca estabilizem, ou que desestabilizem 

por razões de ordem psicológica (tomada de consciência, mudança de interesses ou 

de valores) ou exteriores (acidentes, alterações políticas, crise econômica). 

(HUBERMAN, 1992, p.38). 
 

 Considerando a fase inicial, de entrada na carreira, o autor a considera por meio de 

dois aspectos: “sobrevivência” e “descoberta”. A sobrevivência é identificada como: 

o ‘choque do real’, a confrontação inicial com a complexidade da situação 

profissional: o tatear constante, a preocupação consigo próprio (‘Estou a me 

agüentar?’), a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, a 

fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação 

pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado 

íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com 
material didático inadequado etc (HUBERMAN, 1992, p. 39). 

 

 Enquanto a “descoberta” refere-se ao “entusiasmo inicial, a experimentação, a 

exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os 

seus alunos, o seu programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional” 

(HUBERMAN, 1992, p.39). A interação desses aspectos é que possibilita, segundo 

Huberman, a permanência na profissão.  

 De acordo com Lima (2004), a literatura relacionada ao início da docência tem 

considerado esse momento da formação como “dotado de características próprias e 

configurado pela ocorrência das principais marcas da identidade e do estilo que vai 

caracterizar a profissional professora ou o profissional professor ao longo de sua carreira”. 

 Além disso, Lima (2004, p.86) esclarece que a fase caracteriza-se: 

pela passagem de estudante a professor, iniciada já durante o processo de formação 

inicial, por meio da realização de atividades de estágio e prática de ensino. 

Entretanto, neste caso, o contato dos estudantes com o campo profissional é 

exógeno, ou seja, eles ainda não são efetivamente profissionais. 

 

 Esse início da carreira é um momento relevante em que o egresso da licenciatura 

relaciona os conhecimentos construídos durante sua formação inicial com os requeridos no 

exercício profissional e, assim, prosseguimos este capítulo refletindo sobre a formação 

docente e a construção desses saberes. 
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1.2 A formação docente no Brasil 

 O termo “formação”, segundo Carlos Marcelo Garcia (1999, p.21-22), inclui uma 

“dimensão pessoal de desenvolvimento humano global” e relaciona-se com o interesse para 

encontrar “contextos de aprendizagem que favoreçam a procura de metas de aperfeiçoamento 

pessoal e profissional”. 

 Sendo assim, compreendendo a docência como uma profissão, aqueles que a exercem 

devem possuir competência profissional desenvolvida por meio de processos de formação. 

Garcia (1999, p.26) conceitua a formação de professores como uma: 

área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no 

âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através dos quais 

os professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em 

equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 

*os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com 

o objectivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. 
 

 O autor também afirma que somente a profissão docente possibilita que os futuros 

profissionais da área tenham um período de socialização prévia em função da experiência 

enquanto estudantes (GARCIA, 2010). Concordando com Garcia, Lima (2004, p.86) 

compreende a formação docente como um continuum, “do qual fazem parte a experiência 

acumulada durante a passagem pela escola enquanto estudante, a formação profissional 

específica – que tem sido denominada formação inicial - , a iniciação na carreira e a formação 

contínua”. 

 Garcia (2010, p.13) ainda acrescenta:  

De acordo com o que poderíamos denominar “a sabedoria popular”, para ensinar 

basta “saber” a matéria que se ensina. O conhecimento do conteúdo parece ser um 

sinal de identidade e de reconhecimento social. Mas, para ensinar, bem sabemos que 

o conhecimento da matéria não é um indicador suficiente da qualidade do ensino. 
Existem outros tipos de conhecimentos que também são importantes: o 

conhecimento do contexto (onde se ensina), dos alunos (a quem se ensina), de si 

mesmo e também de como se ensina. 
 

 Dessa forma, também destacamos Monteiro (2005, p.153) ao reconhecer que há 

“saberes e fazeres pertinentes ao ato de ensinar, e a compreensão de que eles podem ser objeto 

de ensino/aprendizagem pelos docentes”. 

 De acordo com Gatti e Barretto (2009), a formação específica para a docência no 

Brasil teve início somente no final do século XIX, com a criação das Escolas Normais para 

formação de professores para os atuais anos iniciais do ensino fundamental. Em 1835, foram 

criadas as primeiras Escolas Normais do país, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e outras 
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escolas foram criadas sucessivamente pelas demais províncias. Os currículos priorizavam os 

conteúdos que seriam transmitidos nas escolas de primeiras letras em detrimento do preparo 

pedagógico (SAVIANI, 2009), assim, acreditava-se que o essencial para ser professor era 

conhecer o conteúdo a ser ensinado. 

 A partir da criação de universidades, no início do século XX, começou a preocupação 

com a formação de professores para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino 

médio, em função da demanda de maior escolarização dos trabalhadores, devido ao 

crescimento da industrialização (GATTI; BARRETTO, 2009). Como o número de alunos e 

escolas para o secundário, atualmente anos finais do ensino fundamental e ensino médio, era 

pequeno nessa época, os professores especialistas em disciplina eram profissionais liberais ou 

autodidatas (GATTI, 2010). 

 Na década de 30, desenvolveu-se o modelo “esquema 3+1” para os cursos de 

licenciatura e pedagogia, em que nos três primeiros anos estudavam-se as disciplinas 

específicas e no último ano, as disciplinas para a formação didática (SAVIANI, 2009). Ao 

final dos três primeiros anos, alcançava-se o título de bacharel e, ao realizar o quarto ano, 

conquistava-se o título de licenciado. 

 Já na década de 80, a formação para o ensino de 1º grau poderia acontecer em cursos 

de licenciatura curta (3 anos de duração) caso não fosse possível a formação por meio da 

licenciatura plena (4 anos de duração). As licenciaturas curtas formavam professores por 

integração de áreas, como por exemplo, licenciatura em Ciências, com componentes de 

Biologia, Física e Química ou em Estudos Sociais, com componentes de História, Geografia e 

Sociologia (GATTI; BARRETTO, 2009). 

 Destaca-se que os estudos realizados até o final da década de 1980 já apontavam 

problemas nos cursos de formação de professores. Mesmo existindo resoluções do Conselho 

Federal de Educação que estipulavam um currículo mínimo, com as disciplinas obrigatórias, a 

formação específica era privilegiada em relação à formação pedagógica, assim, o estudante da 

licenciatura ficava entre duas formações: especialista em área específica ou professor 

(GATTI; BARRETTO, 2009). 

 Diniz-Pereira e Amaral (2010, p.530) corroboram com os problemas relacionados à 

formação de professores na década de 1980: 

falta de articulação entre “disciplinas de conteúdo” e “disciplinas pedagógicas” foi 

considerada um dilema que somado a outros dois, a dicotomia existente entre 
bacharelado e licenciatura e a desarticulação entre formação acadêmica e realidade 

prática, contribuíram para o surgimento de críticas sobre a fragmentação dos cursos 
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de formação de professores. Estas foram questões recorrentes no debate sobre a 

preparação dos profissionais da educação e, ainda hoje, não saíram de pauta. 
 

 Este cenário se mantém até os dias atuais e Diniz-Pereira (2011) também acrescentou 

que os cursos de licenciatura assumem características de bacharelado e os licenciandos, 

mesmo no final do curso, não se reconhecem como professores das respectivas disciplinas. 

 Em 23 de dezembro de 1996, foi publicada a Lei nº 9.394 que regulamentou a 

exigência da formação de professores em nível superior e impulsionou um crescimento 

significativo de cursos de licenciatura no país, mas as matrículas nesses cursos expandiram 

em proporções menores em relação ao número de vagas (GATTI; BARRETTO, 2009). 

Destaca-se que, segundo Gatti e Barretto (2009, p.43) “a maioria dos professores do ensino 

fundamental (primeiros anos) possuía formação no magistério, em nível médio, havendo 

também milhares de professores leigos, sem formação no ensino médio como até então era 

exigido”. 

 Muitas adaptações curriculares começaram a se efetivar a partir de 2002, mediante a 

promulgação das Resoluções CNE/CP nº 1 e 2, do Conselho Nacional de Educação, de 

fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação 

de Professores da Educação Básica, e a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura. 

Além das DCN específicas para cada curso de licenciatura que foram promulgadas nos anos 

subsequentes. 

 A Resolução CNE/CP nº 1/2002 enfatizou a articulação entre as dimensões teórica e 

prática da formação docente aumentando a carga horária de “prática de ensino” nos 

currículos, sendo que normalmente os estágios estavam associados a essa disciplina e 

perfaziam ¾ da sua carga horária (DINIZ-PEREIRA; AMARAL, 2010). 

 Em 01 de julho de 2015, as Resoluções CNE/CP nº 1 e 2/2002 foram revogadas 

mediante a promulgação da Resolução CNE/CP nº 2/2015, que definiu as novas “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada”. 

 Esta Resolução estabeleceu um prazo de dois anos para que os cursos de formação de 

professores se adequassem, ou seja, 02 de julho de 2017, entretanto, a entrada em vigor dela 

foi adiada para julho de 2018, sob a justificativa da necessidade de aprovação da Base 
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Nacional Comum Curricular – tanto a do ensino fundamental e educação infantil como a do 

ensino médio – ainda não aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 A Resolução CNE/CP nº 2/2015 prevê como princípios da formação de professores “a 

articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio 

dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” e “o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços 

necessários à formação dos profissionais do magistério”, princípios que enfatizam a 

necessidade de articulação entre a instituição de educação superior e a escola de educação 

básica, assim como em outros artigos da Resolução. 

 A Política Nacional de Formação de Professores (PNFP), divulgada em outubro de 

2017 pelo MEC, (re)apresentou propostas para a formação inicial que priorizam a oferta 

privada, por meio do Programa Universidade para Todos (PROUNI), e a educação a distância, 

por intermédio da UAB, e criou o programa de Residência Pedagógica, que se assemelha ao 

PIBID. 

 De acordo com o Edital CAPES nº 06/2018 (p.1), o Programa de Residência 

Pedagógica visa: 

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 

docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias;  

II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, 

tendo por base a experiência da residência pedagógica;  

III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo 

sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e 
estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores.  

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 
 

 Enquanto o PIBID, por meio do Edital CAPES nº 07/2018 (p.1), tem como objetivos: 

I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  
II. Contribuir para a valorização do magistério;  

III. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica;  

IV. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem;  

V. Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos 

de formação inicial para o magistério; e  
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VI. Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.  
 

 Esses programas, conforme indicado entre os princípios da PNFP, procuram promover 

a “articulação entre instituição formadora e escolas de educação básica”. Ressalta-se que a 

PNFP responsabiliza a formação e os professores pelos resultados do processo educativo da 

educação básica. Ela também não aborda problemas enfrentados pelos professores como a 

falta de investimentos na educação, a infraestrutura das escolas públicas, o salário e a 

desvalorização profissional. 

 

1.2.1 Os cursos de licenciatura 

 No item anterior apresentamos um panorama geral da formação docente e as 

legislações que a regulamentam. Neste item, apresentamos estudos que retratam mais 

especificamente a realidade dos cursos de licenciatura. 

 Conforme estudo de Gatti e Barretto (2009), de acordo com a Sinopse Estatística da 

Educação Superior de 2006, a iniciativa privada era responsável pela manutenção de 70% dos 

cursos de graduação no país, sendo que em relação à oferta de cursos de formação de 

professores, havia maior equilíbrio entre as esferas pública e privada, com predomínio de 

instituições estaduais entre as públicas. Já de acordo com os dados apresentados nos resumos 

técnicos do Censo da Educação Superior de 2009, 2010 e 2011, a grande maioria dos cursos e 

das matrículas em licenciaturas estava nas instituições privadas (GATTI, 2013-2014). 

 O estudo de Gatti e Barretto (2009) também identificou que na região Sudeste, a mais 

populosa e desenvolvida do país, é que estava concentrada a maioria dos cursos de 

licenciatura (40%), mas sendo oferecida por mantenedoras privadas: 90,1% dos cursos de 

Pedagogia e similares e 78,1% dos cursos de disciplinas específicas. Nas regiões Nordeste, 

Norte e Centro-Oeste havia mais cursos públicos do que privados. Este cenário indica que a 

maioria dos estudantes que escolhem a profissão docente faz o curso em instituições privadas, 

que “costumam apresentar menor qualidade acadêmica” (GATTI; BARRETTO, 2009, p.68). 

 Também é relevante destacar que o maior número de matrículas encontrava-se no 

período noturno (62,8%), nas instituições privadas e públicas municipais, sendo que estas 

últimas ofereciam poucos cursos (GATTI; BARRETTO, 2009). Em relação à predominância 

dos cursos noturnos, as autoras ressaltam: 

Os cursos noturnos, de modo geral, tendem a ter um funcionamento mais precário 

do que os diurnos, particularmente no que diz respeito às atividades ligadas às 
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práticas docentes requeridas pela formação específica para o magistério, o que 

sugere que a formação dos estudantes de licenciatura, realizada no período noturno, 

tende a ocorrer em condições de qualidade menos satisfatórias que a dos demais 

licenciandos. (GATTI; BARRETTO, 2009, p.68) 
 

 Apesar das legislações e orientações normativas, existe uma discrepância entre o que 

está normatizado e as práticas institucionais e, ainda problemas relacionados às 

“aprendizagens escolares”, o que gera significativa preocupação com esses cursos, 

principalmente em relação aos seus currículos (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p.92). 

 Em relação à organização curricular, há uma constante prevalência da formação na 

área disciplinar específica em relação à formação pedagógica, o que também é discutido por 

Saviani (2009, p.148-149), que esclarece que há dois modelos para a formação de professores 

no Brasil: 

a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação do 

professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área 

de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. 

b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo considera 

que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo 

pedagógico-didático. 
 

 Gatti, Barretto e André (2011, p.136) destacaram que os cursos de licenciatura são 

tradicionalmente disciplinares e não estão voltados para o exercício do magistério, uma vez 

que deveriam integrar os “conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus 

fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação 

para o trabalho educacional com crianças e adolescentes”. 

 A relação entre teorias e práticas, possibilitada por meio da articulação entre os 

“componentes curriculares acadêmicos e a parcela de formação docente que acontece nas 

escolas”, normatizada nas DCN não é percebida nos currículos praticados pelas instituições de 

ensino, principalmente em função da divergência entre projeto pedagógico e o conjunto de 

disciplinas e suas respectivas ementas (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p.90). 

 De acordo com Tardif (2014, p.235), o professor da educação básica é “um sujeito do 

conhecimento, um ator que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de 

sua própria ação”. Dessa forma, as realidades vivenciadas na escola necessitam de maior 

espaço no currículo. 

 Conforme Guimarães (2005), geralmente nas disciplinas de Prática de Ensino o 

conhecimento específico da área deve ser trabalhado conforme deve ser desenvolvido nas 

escolas, discutindo os processos de ensino e aprendizagem desse conhecimento. Entretanto, o 
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autor também salienta a relevância em se “analisar práticas e artefatos culturais (programas de 

televisão, filmes, revistas, gibis, propagandas, poesias, músicas, sites, apostilas, jornais, entre 

outros)” que falam de temáticas associadas à área disciplinar (GUIMARÃES, 2005, p.180). 

 A prática não deveria ficar limitada ao momento do estágio, o que é regulamentado 

tanto nas Resoluções CNE/CP nº 1 e 2/2002, quanto na Resolução CNE/CP nº 2/2015. A 

carga horária do estágio supervisionado é normatizada em 400 horas e, de acordo com Gatti, 

Barretto e André (2011, p.115), “raras instituições especificam em que consistem os estágios 

e sob que forma de orientação e acompanhamento são realizados”, o que indica o possível 

desconhecimento das responsabilidades de todos os envolvidos na realização dos estágios: 

estudante da licenciatura, professor da escola de educação básica e professor da universidade. 

 A Resolução CNE/CP nº 1/2002 preconizou que os cursos de licenciatura deveriam 

apresentar uma estrutura com identidade própria, visando à distinção em relação aos cursos de 

bacharelado, com clareza sobre o perfil do egresso e favorecendo o desenvolvimento da 

identidade docente durante o curso. A Resolução CNE/CP nº 2/2015, manteve a necessidade 

de projeto com identidade própria para os cursos de licenciatura. 

 Contudo, Diniz-Pereira (2011) destacou que “é comum depararmos com estudantes 

nos momentos finais dos cursos de licenciatura em História, Geografia ou Biologia que se 

autodenominam historiadores, geógrafos ou biólogos em vez de professores das respectivas 

disciplinas”. Gatti (2015, p.211) acrescentou “formar professor para a educação básica não 

está no horizonte da maioria dos docentes que atuam nesses cursos no ensino superior”. Tardif 

(2014, p.241) também salientou que os professores dos cursos de licenciatura geralmente 

“nunca colocaram os pés numa escola ou, o que é ainda pior, que não demonstram interesse 

pelas realidades escolares e pedagógicas, as quais consideram demasiado triviais ou 

demasiado técnicas”. Nesse contexto, a identidade profissional construída não costuma ser a 

de professor. 

 Outros aspectos regulamentados pela Resolução CNE/CP nº 2/2015 são a ampliação 

da carga horária total dos cursos de licenciatura de 2.800 para 3.200 horas; a preferência por 

cursos presenciais; a presença do perfil do egresso; a necessidade de abranger características e 

dimensões da iniciação à docência utilizando-se, por exemplo, do “estudo do contexto 

educacional”, do “planejamento e execução de atividades nos espaços formativos” e da 

“análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos e 
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pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais da educação básica” e a definição 

de atividades e cursos que compõem a formação continuada. 

 Ruiz, Ramos e Hingel (2007) também apontaram a significativa evasão nos cursos de 

licenciatura em todo o país, por fatores diversos, como as sucessivas reprovações nos 

primeiros anos de faculdade, a dificuldade dos alunos se manterem financeiramente, mesmo 

em universidades públicas, as condições inadequadas de ensino, a violência na escola, a falta 

de perspectiva para a formação continuada, além do pouco interesse frente à baixa 

remuneração destinada aos professores. 

 Diniz-Pereira (2015, p.278) também comentou a situação relacionada a evasão: 

A dificuldade dos alunos manterem o seu sustento durante a graduação, a baixa 
expectativa de renda em relação à futura profissão e o declínio do status social da 

docência fizeram que os cursos de licenciatura, tanto em instituições públicas como 

privadas, convivessem com altíssimas taxas de evasão e, consequentemente, 

permanecessem em constante crise. 
 

 Esta crise se configura no déficit de professores para a educação básica, na 

necessidade do governo federal formar professores e na baixa ocupação das vagas já 

existentes (DINIZ-PEREIRA, 2015). Schwartz (2007 apud GATTI et al., 2010. p.150.) 

também indicou que “30% dos novos professores desistem do Magistério, em média, três 

anos depois do ingresso” e, geralmente, esses que desistem foram os melhores alunos no 

contexto acadêmico. Um fator importante que costuma estar envolvido nessa desistência no 

início da carreira docente é a relação entre teoria e prática, entre saber e saber-fazer. 

 Dessa forma, conforme Gatti, Barretto e André (2011, p.117), é necessário para os 

cursos de licenciatura que “um eixo estruturante se desenvolva ao longo de todo o processo: a 

educação básica é o fundamento do direito à educação e deve ser o fundamento da formação 

dos profissionais que aí irão atuar”. Além do cenário dos cursos de licenciatura, também é 

relevante considerar quem são seus estudantes e o porquê da escolha do curso, esta discussão 

retratamos no próximo item. 

 

1.2.2 Os estudantes dos cursos de licenciatura 

 Gatti e Barretto (2009) apresentaram um estudo com resultados de um levantamento 

realizado por meio do questionário socioeconômico do Enade, em 2005, aplicado aos 

iniciantes e concluintes dos cursos de Pedagogia, Biologia, Física, Química, Matemática, 

História, Geografia e Letras. De acordo com as autoras, 65,1% dos alunos de pedagogia 
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apontaram como principal razão da escolha pelo curso o desejo de ser professor, no entanto, 

nas demais licenciaturas esse percentual caiu para 48,6%. 

 O estudo também indicou que menos da metade dos licenciandos, 46% deles, 

encontravam-se na faixa etária ideal, entre 18 e 24 anos. Entretanto, os alunos de Pedagogia 

tendiam a ser mais velhos em relação aos estudantes das demais licenciaturas, isto é, apenas 

35% dos alunos de Pedagogia encontravam-se na faixa etária ideal, essa proporção ficou entre 

51% e 65% na área de Ciências e Matemática. 

 Esses dados indicaram que, principalmente os estudantes de Pedagogia, em razão da 

faixa etária elevada, possivelmente já estavam inseridos no mercado de trabalho e 

conseguiram tardiamente condições de iniciar uma graduação. 

 Ainda deve-se ressaltar que 75,4% dos alunos eram mulheres. Nos cursos de 

Pedagogia, essa porcentagem alcançou 92,5%. A origem social dos estudantes pode ser 

considerada em sua maioria “modesta” (GATTI, 2010, p.498), uma vez que a renda mensal 

familiar concentrava-se nas faixas de renda familiar média (50,4%), com intervalo de três a 

dez salários mínimos, mas também foi significativo o percentual com renda familiar de até 3 

salários (39,2%). Além disso, somente 26,2% não trabalhavam durante o curso (GATTI; 

BARRETTO, 2009, p.161, 164). 

 Considerando a escolaridade dos pais como indicador da bagagem cultural familiar 

dos estudantes, o estudo indicou que “em torno de 10% deles são oriundos de lares de pais 

analfabetos e, se somados esses aos que têm pais que frequentaram apenas até a 4ª série do 

ensino fundamental, chegava-se aproximadamente à metade dos alunos” (GATTI; 

BARRETTO, 2009, p.166). O que indicou uma ascensão familiar em relação aos níveis de 

formação. 

 Em relação à escolaridade anterior, a maioria dos estudantes, 68,4%, provinha da 

escola pública e, de acordo com Gatti (2010, p.500), a maioria adentra os cursos de 

licenciatura com dificuldade no domínio dos conhecimentos básicos: 

Considerando como referência de desempenho escolar anterior ao ensino superior 

dos alunos de escola pública, os resultados no Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM (mesmo considerando a não paridade total com o grupo de licenciandos), em 

que a média obtida por esses alunos foi em 2006 de 34,94 pontos e, em 2008, de 

37,27 pontos, em 100 possíveis, verificamos que a escolaridade anterior realizada 

em escola pública evidencia grandes carências nos domínios de conhecimentos 

básicos. 
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 Essa dificuldade no domínio dos conhecimentos básicos também é apontada em outros 

estudos indicados por Gatti et al. (2010), como Marin e Giovanni (2006; 2007), André e 

colaboradores (2009) e Schwartz (2007). 

 A maioria dos licenciandos tinha como expectativa profissional futura dedicar-se à 

atividade acadêmica e curso de pós-graduação, tanto os alunos de Pedagogia, 31,8% quanto 

os das demais licenciaturas, 33,3%, o que indica que atuar na educação básica não é o 

objetivo principal (GATTI; BARRETTO, 2009). 

 Semelhante aos resultados encontrados por Gatti e Barretto (2009), mediante a análise 

dos dados do Enade de 2005, Louzano et al (2010) também apontaram que a maioria dos 

alunos dos cursos de Pedagogia frequentou escolas públicas, apresentou níveis de 

escolaridade materna mais baixos, renda familiar inferior a três salários mínimos e muitos 

trabalhavam durante o curso de graduação, sendo que inclusive já tinham experiência como 

docentes. 

 Após esse cenário geral relacionado à formação docente e os cursos de licenciatura, 

seguimos os estudos especificando a formação de professores de Ciências e Biologia. 

 

1.3 A formação docente para Ciências e Biologia 

 Inicialmente, para esclarecer a nomenclatura Ciências Biológicas, é relevante destacar 

que, até o final da década de 1960, a formação do professor de Ciências e de Biologia, para o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio respectivamente, era realizada nos cursos de História 

Natural e, depois, Ciências Biológicas. Todavia, atualmente há várias denominações para 

esses cursos registrados no MEC (SILVA, 2015). 

 A profissão do biólogo foi reconhecida em 03 de setembro de 1979 pela Lei nº 6.684 e 

é regulamentada pelo Decreto nº 88.438 de 28 de junho de 1983. De acordo com a Lei nº 

6.684/79, o exercício da profissão de Biólogo pode ser realizado pelos portadores de diploma 

“de bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas 

as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, expedido 

por instituição brasileira oficialmente reconhecida”. 

 O Art. 2º da Lei também destaca: 

Art. 2º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais 

igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biólogo poderá: 

I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos 

vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à 

preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou 

indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; 



36 

 

II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, 

sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder 

público, no âmbito de sua especialidade; 

III - realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o 

currículo efetivamente realizado. (BRASIL, 1979). 

 

 Mediante essa descrição das atividades, não se nota objetivamente relações com a 

docência. O CFBio entende que a formação para o Bacharel e o Licenciado começou a ser 

diferenciada, em função das publicações do Ministério da Educação (MEC) como o Parecer 

CNE/CES nº 1.301/2001 e as Resoluções CNE/CES nº 1/2002, CNE/CES nº 2/2002 e 

CNE/CES nº 7/2002 e as exigências em relação à carga horária e conteúdos (CFBio, 2010). 

 O Parecer CNE/CES nº 1.301/2001, referente às DCN para os Cursos de Ciências 

Biológicas, que embasa a Resolução CNE/CES nº 7/2002, estabelece: 

A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio 

ambiente, além dos processos e mecanismos que regulam a vida. Portanto, os 
profissionais formados nesta área do conhecimento têm papel preponderante nas 

questões que envolvem o conhecimento da natureza (MEC, 2001, p.1). 

 

 O Parecer também apresenta o Perfil dos Formandos, Competências e Habilidades, 

Estrutura do Curso e Conteúdos Curriculares, dividido em Conteúdos Básicos, Conteúdos 

Específicos e Estágios e Atividades Complementares. Ressaltamos que no Perfil dos 

Formandos, o texto inicia-se assim: “O Bacharel em Ciências Biológicas deverá ser [...]” 

(Grifo nosso), sem diferenciar o perfil do Licenciado. Assim, destaca-se que o profissional 

deve ser: 

detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, 

que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua 

organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem 
(MEC, 2001, p.3). 

 

 Dessa forma, as DCN de Ciências Biológicas privilegiam a formação técnica, 

específica da área, sem colaborar para a construção de uma identidade para os cursos de 

licenciatura: 

As diretrizes reconhecem o papel de educador em qualquer contexto de atuação do 

biólogo, independente de ser um bacharel ou um licenciado o que, obviamente, nos 

leva a refletir sobre o espaço de atuação desse “bacharel – educador” que, segundo o 

documento, nem precisa sê-lo realmente, bastando apenas “portar-se como 

educador”. (TORRES; CARNEIRO; SOUZA, 2014, p.3). 
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 Nos Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de bacharelado e licenciatura, 

elaborado pela Secretaria de Educação Superior em 2010, há o perfil do egresso para a 

licenciatura: 

O Licenciado em Ciências Biológicas é o professor que planeja, organiza e 

desenvolve atividades e materiais relativos ao Ensino de Biologia. Sua atribuição 

central é a docência na Educação Básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os 

fundamentos da Biologia, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com 

diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do conhecimento 

biológico em saber escolar. Além de trabalhar diretamente na sala de aula, o 

licenciado elabora e analisa materiais didáticos, como livros, textos, vídeos, 
programas computacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. 

Realiza ainda pesquisas em Ensino de Biologia, coordena e supervisiona equipes de 

trabalho. Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua 

formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento 

crítico (MEC, 2010, p.18). 

 

 Silva (2015, p.09) destaca que são exatamente a Lei nº 6.684/79 e as DCN que 

geralmente orientam a construção dos PPC de Ciências Biológicas, sendo que esses 

documentos não privilegiam o perfil para a docência, dessa forma, mesmo nos cursos de 

licenciatura, percebe-se que o egresso “como biólogo, poderá executar diversas atividades 

além da docência; e até mesmo, como licenciado, também ser docente”. 

 Essas tensões entre o bacharelado e a licenciatura são discutidas por Guimarães (2005) 

e Ayres (2005). Conforme Ayres (2005, p.192), em função do avanço tecnológico, da 

necessidade do “desenvolvimento sustentável” e das mudanças no mundo do trabalho e da 

produção, que tem se exigido cada vez mais “uma formação mais generalista que permita a 

ocupação de postos de trabalho flexíveis”, sendo assim, as DCN para os cursos de Ciências 

Biológicas aponta para aproximações entre essas modalidades, ao contrário das DCN para os 

cursos de licenciatura. 

 Dessa forma, Guimarães (2005, p.172) destaca “espaços de trabalho que exigem 

inserções no campo da docência”, como museus, parques estaduais, reservas ambientais, e 

zoológicos, por esta razão defende que os bacharéis devem “mergulhar no campo educativo” 

e os licenciados “no campo das especificidades relativas aos conhecimentos biológicos”.  

 Em relação aos conteúdos, o Parecer CNE/CES nº 1.301/2001 esclarece que são 

“conteúdos básicos”: Biologia celular, molecular e evolução; Diversidade biológica; 

Ecologia; Fundamentos das ciências exatas e da terra e Fundamentos filosóficos e sociais. Em 

relação aos “conteúdos específicos”, há separação para o curso de licenciatura: 

A modalidade licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das 

Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para 

atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas 
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especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos 

formativos dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino 

de Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio. 
 

Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos 

conteúdos profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, 

bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio 

(MEC, 2001, p.6). 
 

 O Referencial destaca os seguintes temas no que se refere ao curso de licenciatura: 

Biofísica; Bioquímica; Biologia Celular e Molecular; Genética; Evolução; 

Desenvolvimento Embrionário; Ciências Morfológicas; Anatomia e Fisiologia 

Animal; Parasitologia e Zoologia; Botânica; Microbiologia; Ecologia; Conservação 

e Manejo de Biodiversidade; Educação Ambiental; Educação Sexual; História e 

Filosofia das Ciências Naturais; História, Filosofia e Sociologia da Educação; 

Metodologia e Prática de Ensino de Biologia; Tecnologias da Informação e 

Comunicação aplicadas ao Ensino de Biologia; Psicologia da Educação; Legislação 

Educacional; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual; Ética e Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). (MEC, 2010, p.18). 
 

 O Parecer do Conselho Federal de Biologia – CFBio nº01/2010, elaborado pelo Grupo 

de Trabalho Revisão das Áreas de Atuação, também sugere a carga horária total do curso e os 

componentes curriculares, com suas respectivas cargas horárias teórica e prática, no entanto, 

não indica diferenças para o curso de licenciatura, uma vez que defende uma formação básica 

para as duas habilitações, bacharelado e licenciatura. 

 Conforme Resolução CFBio nº 300/2012, para registro no referido Conselho exige-se 

que os egressos, que tenham concluído a graduação após dezembro de 2015, tenham cursado 

uma carga horária mínima de 3200 horas, enquanto a Resolução CNE/CP nº 01/2002 exigia 

apenas 2800 para cursos de licenciatura. Essa divergência será eliminada com o cumprimento 

da Resolução CNE/CP nº 2/2015, que amplia a carga horária total dos cursos de licenciatura 

de 2800 para 3200 horas. 

 

1.3.1 Os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas 

 De acordo com a pesquisa “Formação de professores para o ensino fundamental: 

instituições formadoras e seus currículos” (GATTI, 2010, p.494-495), que analisou 31 (trinta 

e um) cursos de Ciências Biológicas, além das Licenciaturas presenciais de Língua 

Portuguesa e Matemática, detectou-se que, de forma semelhante nesses cursos, geralmente o 

previsto no Projeto Pedagógico não se traduz nas disciplinas e ementas do curso, não se 
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observa articulação entre as disciplinas específicas e pedagógicas, com a presença 

inexpressiva de aspectos ligados ao “Currículo”, “Gestão Escolar” e “Ofício docente”. 

 No caso específico de Ciências Biológicas, essa pesquisa detectou que a carga horária 

das disciplinas dedicadas aos conhecimentos específicos na área é de 64,3% da carga horária 

total, enquanto a formação para docência registra-se com o percentual em torno de apenas 

10% (GATTI, 2010; GATTI; BARRETTO, 2009). 

 Em relação à distribuição de disciplinas relacionadas aos conhecimentos específicos, 

Gatti e Barretto (2009, p.146), indicam que  

8,4% relacionam-se às didáticas específicas, metodologias e práticas, 17,4% aos 

conteúdos dirigidos à escola básica, e 2,1% aos saberes relativos às tecnologias. No 

que se refere aos sistemas educacionais, que já representam pouco no total de 

disciplinas oferecidas (4,0%), vale destacar que a maior parte desse percentual 

corresponde a estrutura e funcionamento do ensino, sendo que conteúdos de gestão 

escolar e ofício docente mostram-se quase nada contemplados. 
 

 As disciplinas optativas oferecidas seguem a tendência das disciplinas obrigatórias, 

sendo em sua maioria relacionadas aos conhecimentos específicos da área (59,7%), seguidas 

por outros saberes (11,9%), conhecimentos específicos para a docência (10,4%) e 

conhecimentos relativos a modalidades de ensino específicas (7,5%) (GATTI, BARRETTO, 

2009). 

 O estudo de Gatti e Barretto (2009) também analisou as ementas das disciplinas e 

confirmou a desarticulação entre os conteúdos da formação para docência e da formação 

específica, indicando que o foco dos cursos geralmente não está na formação de professores, 

mas, sim, em temáticas como evolução ou meio ambiente, ou disperso de tal forma que não é 

possível detectar. 

 Ainda conforme as autoras, a interação entre a universidade e as instituições de 

educação básica e entre a tríade professor universitário, professor da educação básica e 

estudante, praticamente não foi percebida nos currículos analisados pela pesquisa apesar de 

ser uma exigência presente nas DCN desde a Resolução CNE/CP nº 1/2002. Somente uma 

proposta foi citada e que vale ser destacada: 

Uma proposta diferente, encontrada, foi a de um único currículo que mostra a 

articulação universidade-escola nas ementas da disciplina projetos integradores, que 
desde o primeiro semestre já propicia a produção de conhecimentos por meio de 

atividades de pesquisa e projetos acadêmicos ligados à escola básica. A cada 

semestre, a disciplina propõe um tema gerador de pesquisas discentes, com questões 

sucessivamente tratadas, como: perfil do professor de biologia e ciências, 

dificuldades de conteúdos da disciplina ciências e biologia, integração de alunos 

com necessidades especiais, perfil das escolas, investigações dentro da temática 

meio ambiente e educação ambiental, investigações dentro da temática saúde e 
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orientação sexual. Nessas disciplinas, foi possível observar o enfoque das pesquisas 

na área de ensino de ciências, que se constitui atualmente como uma das 

possibilidades de pesquisa acadêmica, permitindo uma fundamentação teórico-

prática sobre o “uso da pesquisa participativa para a solução de problemas como 

alternativa filosófica e metodológica para a educação em ciências”, previsto nas 

diretrizes de ciências biológicas como necessidade da licenciatura da área. (GATTI, 

BARRETTO, 2009, p.151). 
 

 Outros aspectos salientados por Gatti e Barretto (2009) são que o ensino de ciências 

não foi indicado como área com possibilidade de pesquisa, somente as áreas básicas da 

biologia; as novas tecnologias para mediação na educação científica não foram comentadas; 

de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2/2002, o estágio supervisionado só apareceu a partir 

da segunda metade do curso e a disciplina de bioética só envolve o aspecto da ética em 

pesquisas e não em sala de aula. 

 Teixeira et al (2014) realizaram uma pesquisa com egressos de Ciências Biológicas, 

tanto bacharelado como licenciatura, no estado do Rio de Janeiro. A amostra era de alunos 

que concluíram a graduação entre os anos de 2005 e 2009, em instituições públicas e privadas, 

e nas modalidades a distância e presencial: dos 681 graduados, 241 responderam ao 

questionário eletrônico. Essa amostra indicou que somente 18,3% dos egressos eram oriundos 

da rede privada, 65,6% da modalidade presencial e 34,4 da EaD – Educação a Distância. 

 Destaca-se também que 73% dos respondentes eram mulheres e que a licenciatura foi 

predominante, com 65,1%. A maioria dos egressos realizou iniciação científica (64,2%) e 

57,7% dos egressos dos cursos presenciais fizeram pós-graduação na mesma área de formação 

(TEIXEIRA et al, 2014). 

 Ressalta-se que em relação à atividade profissional, o estudo indicou que a maioria dos 

egressos da EaD já trabalhava durante o curso (74,4%), dessa forma, após a conclusão da 

graduação o menor percentual de pessoas sem atividade profissional foi dessa modalidade de 

ensino, 14,6%. Os egressos dos cursos presenciais sem atividade profissional atingiram “mais 

que o dobro dessa proporção”, porém, a maioria da amostra está atuando na docência (32,4%) 

(TEIXEIRA et al, 2014, p.75). 

 Há de se destacar também que a maioria da amostra (72,0%) declarou trabalhar em 

instituições públicas, entre os egressos que seguiram a carreira docente a empregabilidade 

predominou na rede pública estadual, com aulas no Ensino Fundamental II e no Ensino 

Médio. Em relação ao número de empregos, a média geral foi de 1,5 atividades remuneradas 
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por respondente. Em relação à renda percebida, a maioria dos egressos passou a receber de 3 a 

4 salários mínimos, sendo uma média de 3,3 salários mínimos (TEIXEIRA et al, 2014). 

 O estudo de Bastos et al (2013) enfocou a utilização pedagógica das TIC – 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, mas também indicou resultados semelhantes à 

pesquisa de Teixeira (2014) em relação ao perfil do egresso de Ciências Biológicas no que se 

refere ao sexo predominante, 83,0% são do sexo feminino e 17,0% do sexo masculino, e a 

empregabilidade na docência, uma vez que 53,13% dos respondentes já exerceram ou estão 

exercendo profissionalmente atividades como professores, no Ensino Fundamental ou Médio. 

 Destaca-se que entre os que possuem experiência profissional docente, 77,78% 

realizaram ou estão realizando alguma pós-graduação, mas somente 27,77% seguiram os 

estudos na área de Educação ou Ensino de Ciências (BASTOS, 2013). 

 A pesquisa de Magalhães e Fialho (2014) procurou investigar se os graduados do 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás estavam atuando ou não na 

docência e percebeu que a maioria dos egressos não está exercendo a profissão de professor, 

pois trabalham em outras áreas e muitos permaneceram em empregos anteriores à formação, o 

que indicou que muitos não tinham a intenção de exercer a profissão docente, mesmo 

ingressando e formando em uma licenciatura. 

 Diante do cenário apresentado, percebemos que a docência não é a profissão desejada 

por muitos concluintes dos cursos de licenciatura, mesmo com o mercado de trabalho 

demandando novos profissionais. 

 

1.4 A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 Os Institutos Federais foram criados com a promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008. Porém, as instituições que constituíram os IFs, iniciaram sua trajetória 

histórica em 1909, no governo de Nilo Peçanha, quando por meio do Decreto nº 7.566, de 23 

de setembro de 1909, foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices. Destaca-se que o 

caráter dessas escolas era assistencialista, voltado para as classes desfavorecidas, conforme a 

consideração inicial do decreto: 

Considerando: que o augmento constante da população das cidades exige que se 

facilite ás classes proletarias os meios de vencer as difficuldades sempre crescentes 

da lucta pela existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technino e intellectual, 

como faze-los adquirir habitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade 

ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo 

da República formar cidadãos uteis á Nação. (BRASIL, 1909). 
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 Dessa forma, essas escolas colaboraram para a divisão social do trabalho, entre 

instrumental e intelectual, visando a formação de mão de obra. Os professores eram 

normalistas e profissionais que já haviam trabalhado em fábricas, que atuavam com os 

conhecimentos práticos do ofício a ser ensinado (LIMA, 2012). 

 Inicialmente foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que, futuramente, 

deram lugar aos Liceus Industriais na década de 1930, já que o governo pretendia 

industrializar o país e formar operários. Em 1942, por meio da Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, passaram a oferecer formação profissional em nível equivalente ao secundário sob 

o nome de Escolas Industriais e Técnicas. Em 1959, essas escolas foram transformadas em 

autarquias, com autonomia gerencial, e foram denominadas Escolas Técnicas Federais 

(LIMA, 2012). 

 Com a promulgação da Lei nº 4.024/61, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o ensino profissional foi equiparado ao acadêmico, para possibilitar o acesso à 

universidade. Dessa forma, existia o ensino secundário científico e o profissionalizante, com 

os cursos normal, industrial, comercial e agrícola (LIMA, 2012). Destaca-se que a educação 

profissional nessas escolas técnicas foi reforçada pela Lei nº 5.692/71, que objetivou 

profissionalizar compulsoriamente todo o ensino de 2º grau e unificar a formação escolar. Em 

1982, a Lei foi alterada pela Lei nº 7.044, retornando a dualidade entre o ensino de formação 

geral e o profissionalizante. 

 Na década de 90, o Decreto nº 2.208/97 impôs que o ensino técnico teria organização 

curricular própria, podendo ser ofertado por meio de módulos independentes, e desvinculada 

do ensino médio, assim, exigia-se a conclusão do ensino médio para a certificação em nível 

técnico. Em 1998, a Lei nº 9.649 proibiu a construção de novas escolas técnicas pelo Governo 

Federal. Lima (2012) salientou que esse período fez com que as escolas técnicas deixassem de 

ser referência na formação de profissionais para oferecerem formação rápida de acordo com 

exigências do mercado de trabalho. 

 Todavia, em 2004 recomeçaram as políticas federais visando à expansão da educação 

profissional e essas normatizações foram revogadas, então, por meio do Decreto nº 

5.154/2004 possibilitou-se novamente a oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

(BAVARESCO, 2014). 
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 Em 2005, com a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) 

do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), outros CEFETs 

almejaram essa transformação, o que impulsionou as discussões pelo MEC para a criação dos 

Institutos Federais, visando evitar que a educação profissional fosse deixada em segundo 

plano pelas novas universidades. De acordo com Bavaresco (2014), esta proposta visou 

possibilitar a atuação no ensino superior tal como nas universidades, sem esquecer a origem 

das escolas técnicas, procurando manter a consolidação da educação profissional, oferecendo 

prioritariamente cursos técnicos de nível médio e cursos para a formação de professores. 

 Assim, a Lei nº 11.892/2008 transformou e/ou integrou 31 Centros Federais de 

Educação Tecnológica, 75 Unidades Descentralizadas de Ensino, 39 Escolas Agrotécnicas, 7 

Escolas Técnicas e 8 Escolas vinculadas a Universidades em 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Atualmente, a Rede mantém, além dos Institutos, dois 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Rio de Janeiro e Minas Gerais), 24 Escolas 

Técnicas Vinculadas a Universidades Federais, o Colégio Pedro II e a UTFPR, que não 

aderiram aos Institutos Federais. 

 

1.4.1 A inserção de cursos de licenciatura nos Institutos Federais 

A oferta de cursos de licenciatura no âmbito dos IFs representou uma experiência nova 

para instituições que ofereciam tradicionalmente cursos profissionalizantes, principalmente 

para os setores técnico-industrial e agropecuário. No entanto, salienta-se que os CEFETs, que 

eram equiparados às instituições de educação superior, já podiam ofertar esses cursos, 

conforme apontado por Lima (2012, p.47): 

As instituições tecnológicas federais iniciaram suas ofertas na área de formação 

docente em 1978, quando houve a transformação das Escolas Técnicas Federais de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), tendo como integrante de seus objetivos a oferta de 

licenciaturas plenas e curtas para o então 2º grau e para a formação de tecnólogos 

(BRASIL, 1978, Art. 2º). No entanto, em 1993, a formação de professores nos 

CEFET é redirecionada para “formação de professores especializados para as 

disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico” (BRASIL, 1993, Art. 3º). 

Assim, coube aos CEFET colaborar na formação de professores apenas quando se 

tratasse de educação profissional, saindo da esfera da formação para a educação 

básica. No entanto, sete anos depois, esta formação nos CEFET retorna “para as 

disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional” 
(BRASIL, 2000, Art. 1º). Em 2008, com a transformação dos CEFET em IF, essa 

prerrogativa para a formação de professores continua para a educação básica e 

profissional, com o foco para as ciências da natureza e da matemática. 
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 A Lei nº 11.892/2008 regulamentou a oferta das licenciaturas nos IFs, ao apontar 

como um de seus objetivos, alínea b do inciso VI do caput do art. 7º, “ministrar cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação 

de professores para a educação básica, sobretudo, nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional”, e ao definir no art. 8º, o índice de 20% de suas vagas para atender a 

este objetivo citado. Assim, tal regulamentação visou expandir a oferta de licenciaturas e 

diminuir o problema da falta de professores no país. 

 O documento do MEC, Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais (2008), 

esclarece: 

No tocante à formação de professores para o conteúdo da formação geral (com 
destaque para as ciências da natureza: Química, Física, Biologia e mesmo a 

Matemática), essa opção é crucial, tendo em vista a falta de professores. O relatório 

recente do Conselho Nacional de Educação (CNE) que estimou essa demanda em 

272.327 professores, apenas no campo das ciências da natureza, reforça essa tese. 

Ressalta-se ainda que esse total se apresenta em perspectiva crescente face à 

expansão expressiva da educação profissional e tecnológica. Os Institutos Federais 

apontam, quando na plenitude de seu funcionamento, para um número estimado de 

100 mil matrículas em cursos de licenciaturas, que em grande parte poderão se 

destinar a essa área (MEC, 2008, p.29). 

 

 Lima (2013) realizou uma pesquisa, por intermédio do sistema e-MEC, objetivando 

detectar quantos cursos de licenciatura estavam em funcionamento nos IFs, incluindo uma 

sistematização dos dados especificando aspectos como modalidade presencial ou a distância, 

turno e região do país em que os cursos são ofertados. A autora encontrou 329 licenciaturas, 

sendo que 60% desses cursos foram criados após a Lei nº 11.892/2008. Entretanto, Lima 

(2012; 2013, p.98) também ressaltou que o simples aumento da oferta de cursos de 

licenciatura não resolverá a situação da escassez de professores se outros aspectos como a 

evasão, o ingresso e a permanência na profissão também não forem foco das políticas 

educacionais. 

 Assis (2013) discutiu o documento que foi produzido como resultado dos debates que 

ocorreram durante o I Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais, em Natal, no 

período de 24 a 26 de novembro de 2010. O documento, intitulado a “Carta de Natal: Em 

busca da Identidade”, foi construído objetivando o desenvolvimento de licenciaturas com 

algum diferencial no âmbito dos Institutos Federais e propôs encaminhamentos relacionados 

às áreas de Gestão, Infraestrutura, Formação de Formadores e, principalmente, Questões 

Pedagógicas. 
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 Entre as ações relacionadas às Questões Pedagógicas, o documento enfatiza que para a 

construção do projeto pedagógico dos cursos de licenciatura, deve ser considerado, entre 

outros aspectos, “a articulação de conhecimentos específicos com os conhecimentos e as 

práticas pedagógicas desde o início do curso”. 

 Essa preocupação pelo diferencial nos cursos ofertados pelos IFs se relaciona ao fato 

de que essas instituições trazem uma estrutura que possibilita articular educação superior, 

básica e profissional. E, dessa forma, por exemplo, favorece a superação de dicotomias como 

teoria/prática, conforme destacado no documento Concepções e Diretrizes dos IFs: 

A necessidade é da construção de uma proposta que ultrapasse o rígido limite 

traçado pelas disciplinas convencionais e que se construa na perspectiva da 

integração disciplinar e interdisciplinar; um currículo que articule projetos 

transdisciplinares e ações disciplinares, considerando ainda o modelo rizomático de 

rede de saberes, como horizonte (MEC, 2008, p.31). 
 

 E ainda é ressaltada também a “possibilidade de construção de proposta de formação 

que encerrem uma base comum de conhecimento acadêmico-científico constitutiva de um 

primeiro patamar da formação” (MEC, 2008, p.31), no entanto, não se considerou que as 

instituições que constituíram os IFs já têm suas histórias e tradições. Além disso, Flach e 

Forster (2015, p.7) destacaram que o modelo de formação desenvolvido nas universidades 

está presente na concepção dos cursos de licenciatura dos IFs, uma vez que os docentes destas 

Instituições geralmente realizaram sua formação inicial em universidades e utilizam suas 

próprias experiências na construção dos cursos, acreditando que o “sucesso do curso significa 

conseguir fazê-lo ficar 'parecido' com o da universidade”. 

 Mas as pesquisas de Flach e Forster (2015) e Lima (2012) também apontam diferenças 

entre IFs e Universidades, como por exemplo, a estrutura organizacional da instituição e 

menos características de bacharelado nos cursos. Segundo Flach e Forster (2015), o curso de 

licenciatura necessita enfatizar uma formação voltada à docência e possibilitar aos 

licenciandos experiências diversas do contexto escolar, para que estes possam perceber as 

múltiplas realidades com as quais podem se deparar e escolher conscientemente a profissão 

docente. 

 

1.5 A criação do IF Sudeste MG – campus Barbacena 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais foi 

criado mediante a integração da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Pomba e do Colégio Técnico Universitário vinculado à 
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Universidade Federal de Juiz de Fora, que originaram os campi Barbacena, Rio Pomba e Juiz 

de Fora, respectivamente. Atualmente, além destes, integram a instituição os campi 

localizados nas cidades de Bom Sucesso, Cataguases, Manhuaçu, Muriaé, Santos Dumont, 

São João del-Rei e Ubá. 

 A história do IF Barbacena teve início com a criação do “Aprendizado Agrícola” pelo 

presidente Nilo Peçanha, por meio do Decreto nº 8.358, de 09 de novembro de 1910. Assim, a 

Fazenda Nacional adquiriu três propriedades, com uma área total de 445 hectares, para sediar 

o Aprendizado Agrícola de Barbacena, uma vez que a instituição deveria se dedicar à cultura 

de plantas frutíferas nacionais e exóticas e ao ensino prático da fruticultura. Destaca-se que, 

conforme Almeida (2010) e Cimino (2006), a finalidade seria ensinar aos filhos de pequenos 

agricultores e trabalhadores rurais. 

 Em 1911, começaram a ser construídas a sede e suas dependências, para então 

iniciarem-se as atividades escolares em 14 de julho de 1913. Pelo Decreto nº 22.934, de 13 de 

julho de 1933, foi alterada a denominação de Aprendizado Agrícola de Barbacena para Escola 

Agrícola de Barbacena, subordinada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Até 

o ano de 1933, a instituição oferecia dois cursos: o preparatório, com três anos de duração, e o 

profissional, com dois anos de duração. Com o Decreto, passou a oferecer o ensino técnico e o 

diploma de “Instrutor Agrícola” (ALMEIDA, 2010). 

 Em 1942, a Reforma Capanema contribuiu para a consolidação de uma dicotomia 

entre uma estrutura de ensino intelectualista, capaz de conduzir aos cursos superiores, e uma 

estrutura profissionalizante, que possibilitava somente o ingresso em cursos superiores 

equivalentes ao técnico. Dessa forma, conforme Almeida (2010, p.12), a Escola Agrícola 

oferecia cursos que não davam acesso ao nível superior: 

Até 1945, as cadeiras de ensino não eram reconhecidas para prosseguimento nos 

estudos - os cursos eram apenas profissionalizantes. Para continuação nos cursos de 

Agronomia e Veterinária, o estudante deveria fazer adaptação de letras nos 

estabelecimentos privados, mesmo com a qualidade de ensino oferecida pela Escola 

Agrícola de Barbacena. 
 

 Em 1946, uma nova lei alterou a denominação da unidade para Escola Agrotécnica de 

Barbacena e mediante o Decreto-Lei nº 9.613/46, que criou a Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola, a Escola passou a oferecer cursos de primeiro e segundo ciclos. O primeiro ciclo, 

compreendia os cursos de Iniciação Agrícola e Mestria Agrícola, com duração de dois anos. O 

segundo ciclo compreendia os cursos agrícolas técnicos, com duração de três anos: 

Horticultura, Zootecnia e Indústrias Agrícolas. 
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 Em 1955, com o governo de João Café Filho, por meio do Decreto nº 37.840, de 31 de 

agosto de 1955, a Escola Agrotécnica de Barbacena passou a denominar-se Escola 

Agrotécnica “Diaulas Abreu”, em homenagem ao seu primeiro diretor e fundador Dr. Diaulas 

Abreu e a subordinação passou ao Ministério da Agricultura. O vínculo se modificou em 

1967, ligando a Escola ao Ministério da Educação. 

 Com o Decreto nº 83.935, de 04 de setembro de 1979, a Escola passou a ser 

denominada Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, padronização de nomenclatura 

decretada para todos os estabelecimentos de ensino subordinados à Coordenação Nacional de 

Ensino Agropecuário (COAGRI). Pela Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993, a Escola 

passou à condição de Autarquia Federal, vinculada à Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica do Ministério da Educação e do Desporto. 

 Em dezembro de 2008, mediante a Lei nº 11.892, a Escola Agrotécnica Federal de 

Barbacena passou a compor o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 

de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, do 

Ministério da Educação. Atualmente, o campus Barbacena oferece cursos da Educação 

Básica, por meio da Educação Profissional de Nível Médio, e da Educação Superior, em 

cursos de graduação e pós-graduação. 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Escola 

Agrotécnica Federal de Barbacena, referente ao período de 2007-2011, não estava prevista a 

implantação de cursos de licenciatura dentre os cursos da Educação Superior, somente cursos 

de tecnologia. Este PDI foi substituído, em Junho de 2009, para uma nova versão referente ao 

período 2009-2014, em função da transformação em Instituto Federal e apresentou como meta 

de implantação para o IF Barbacena os cursos de licenciatura em Química para 2010, Ciências 

Biológicas e Educação Física para 2011. Mediante essa projeção, em 08 de setembro de 2010, 

o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais autorizou a abertura do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no IF 

Barbacena por meio da Resolução IF Sudeste MG nº 022/2010. 

 

1.5.1 O curso de licenciatura em Ciências Biológicas no IF Barbacena 

 O curso de licenciatura em Ciências Biológicas teve início no IF Barbacena no ano de 

2011, com regime de matrícula semestral e oferta anual de 40 vagas, sendo 50% dessas vagas 
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para preenchimento por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU e 50%, pelo Processo 

Seletivo/Vestibular do próprio Instituto. 

 Ressalta-se que para o primeiro processo seletivo do curso, para ingresso no 1º 

semestre de 2011, se inscreveram 155 candidatos, gerando uma relação de 7,75 

candidato/vaga. Na ocasião, foi o segundo curso mais concorrido do IF Barbacena dentre os 8 

oferecidos (Administração, Agronomia, licenciatura em Educação Física, licenciatura em 

Química, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia 

em Sistemas para Internet). 

 No ano de 2012, além dos cursos citados, os cursos de Nutrição e Tecnologia em 

Alimentos também iniciaram no IF Barbacena e a licenciatura em Ciências Biológicas 

manteve-se como o segundo curso mais concorrido nos anos de 2012 e 2013, terceiro nos 

anos de 2014 e 2015 e quarto nos anos de 2016 e 2017, mantendo-se sempre a frente das 

demais licenciaturas. 

 No Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de Agosto de 2010, elaborado para o processo 

de autorização do curso, o IF Barbacena justifica sua concepção nas características da cidade 

de Barbacena, já que esta é sede da terceira Superintendência Regional de Ensino, que 

abrange 24 municípios e vários estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Além disso, 

o PPC também indicou a já conhecida falta de professores em diversas áreas do 

conhecimento, como a Biologia. 

 De acordo com o PPC do IF Barbacena (2010, p.13), o perfil profissional do egresso é: 

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas, dirigido ao Ensino Fundamental 

(anos finais) e Ensino Médio (Biologia), pretende formar profissionais com 

competência para: 

I - Exercer atividades de magistério; 

II - Dominar os conteúdos disciplinares relativos à docência da licenciatura em 

Ciências Biológicas, bem como aos conteúdos didático-metodológicos e 

pedagógicos imprescindíveis ao trabalho docente; 

III - Ser capaz de numa abordagem interdisciplinar, propiciada pelos projetos 
pedagógicos, incentivar nos alunos do Ensino Fundamental e Médio a criatividade e 

o gosto pela Ciências Biológicas; 

IV - Atuar na Gestão Escolar de forma colegiada. 
 

 Destaca-se que o primeiro item do perfil do egresso é formar profissionais para o 

magistério, objetivo coerente com a concepção de cursos de licenciatura como específicos 

para a formação de professores e com a demanda nacional por mais professores, enquanto os 

demais itens relacionam-se à construção de fundamentação teórica-prática para a respectiva 

atuação profissional. 
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 O PPC (2010, p.12) também apresenta o objetivo geral do curso, enfocando o 

exercício da docência: 

Formar licenciados em Ciências Biológicas, habilitados para o ensino de Ciências 

Biológicas no Ensino Fundamental (anos finais) e Biologia no Ensino Médio, 

mediante aquisição de competências e habilidades relacionadas com o desempenho 

da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da 
docência, pautado nos valores e princípios estéticos, políticos e éticos, estimulando-

os à pesquisa e ao autoaperfeiçoamento, de modo a contribuir na melhoria das 

condições para o desenvolvimento da Educação Básica. 

 

 Conforme previsto no Parecer CNE/CES 1.301/2001, a organização curricular do 

curso do IF Barbacena apresenta disciplinas que envolvem os conteúdos básicos relacionados 

aos conhecimentos biológicos e conteúdos específicos, como os relacionados às áreas de 

Química, Física, Saúde e formação pedagógica. Além das Práticas de Ensino em Ciências e 

Biologia, há nove disciplinas que podemos considerar como pedagógicas, são elas: Didática 

Geral, Educação de Jovens e Adultos, Educação Inclusiva, Estrutura e Gestão da Educação, 

Filosofia da Educação, Interdisciplinaridade e Educação, Libras, Práticas Avaliativas na 

Escola, Psicologia da Educação e Sociologia da Educação. 

 Outras legislações, como o Decreto nº 5.626/2005 que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e a oferta da disciplina Libras nos cursos de formação de 

professores, e as Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, que regulamentam o ensino da temática 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, também são atendidas por meio da própria 

disciplina de Libras e como conteúdo presente na disciplina de Educação Inclusiva. 

 Dentre essas disciplinas previstas para o curso, 62% são relacionadas aos conteúdos 

específicos da área e 20% são relacionadas à docência, mas não abordam conteúdos como o 

currículo, o ofício docente e nem as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Entre 

as optativas, não encontram-se disciplinas pedagógicas. 

 O curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena tem carga horária 

total de 3000 horas, sendo 2400 horas de aulas teórico-praticas, 400 horas de estágio 

curricular supervisionado e 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC). O curso foi organizado em oito períodos, com período de integralização em no 

mínimo oito semestres e no máximo em doze semestres. 

 Ressalta-se que a organização curricular do curso para os estudantes ingressantes no 

ano de 2017 ainda atende à Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, pois o PPC 

de 2017 não retrata a Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, que prevê no mínimo 

3200 horas de efetivo trabalho acadêmico para os cursos de licenciatura. 
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 No IF Barbacena há o “Regimento para Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos 

de licenciatura”. Neste documento não notamos interação entre a escola e o IF Barbacena, 

nem entre o professor da licenciatura e o da escola da educação básica. Também podemos 

salientar que entre as atribuições do professor supervisor, que atua na escola concedente do 

estágio, não notamos a percepção dele como um profissional que deve contribuir de forma 

ativa com o desenvolvimento dos estudantes: 

Cabe ao Professor Supervisor e à Escola concedente:  

I. Especificamente ao Professor Supervisor, cabe auxiliar o estagiário na elaboração 

do Relatório Final;  

II. Especificamente ao Professor Supervisor, cabe providenciar um parecer 
avaliativo sobre o desenvolvimento do Estágio, a ser anexado pelo estagiário no 

Relatório Final.  

III. Acompanhar o licenciando no cumprimento do Plano de Atividades;  

IV. Informar à Coordenação de Estágio no caso de infrequência do estagiário;  
 

 Desta forma, são apontadas responsabilidades que remetem somente à fiscalização do 

cumprimento das atividades previstas e a avaliação destas atividades, sem participação no 

processo de formação. 

 Nas ementas das disciplinas do curso do IF Barbacena, a prática docente na escola da 

educação básica só é citada nas disciplinas de “Estágio Supervisionado”, em que se lê: 

“Estudo e análise de situações da prática docente de ciências na escola brasileira” (PPC, 2010, 

p.40). 

 Além de examinar os documentos institucionais como os Planos de Desenvolvimento 

Institucional e os Projetos Pedagógicos de Curso, também analisamos documentos de 

avaliações externas como o Relatório da Comissão de Avaliação do Ministério da Educação 

(MEC) para reconhecimento do curso (2014) e os Relatórios relacionados ao Enade 2014, 

como Relatório de Área: Ciências Biológicas, Relatório de IES: Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Barbacena, e Relatório de 

Curso: Ciências Biológicas (licenciatura) – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Barbacena. 

 

1.5.2 As avaliações externas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no IF 

Barbacena 

 De acordo com o Relatório da Comissão de Avaliação do MEC para reconhecimento 

do curso, “os objetivos do curso apresentam suficiente coerência com os aspectos: perfil 
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profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional” (MEC, 2014, p.5). Em 

relação a organização curricular, também destacam: 

As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia 

implantada, através das aulas práticas, visitas técnicas e atividades de extensão junto 

à comunidade local. As atividades de estágio curricular supervisionado estão 

implantadas, havendo convênios com a prefeitura local, cooperativas e comércio, 
com orientação, supervisão e coordenação. As atividades complementares: visitas 

técnicas, passeios ecológicos, cursos, semana temática, participação em pesquisa, 

apresentam diversidade de atividades e formas de aproveitamento. (MEC, 2014, p.5) 
 

 O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância – 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso, é composto por três dimensões: 

Organização didático-pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura. O curso alcançou 

3,9 na primeira dimensão, 4,2 na segunda e 4,3 na terceira. Dessa forma, como o Conceito do 

Curso (CC) é calculado com base na média aritmética ponderada dos conceitos das 

dimensões, os quais são resultados da média aritmética simples dos indicadores das 

respectivas dimensões, o curso recebeu a nota 4 como conceito final. 

 Além da Avaliação para o ato de Reconhecimento de Curso, também destacamos o 

Enade, que, em 2014, selecionou os estudantes concluintes, que se encontravam cursando o 

último ano da graduação, para participação na avaliação. Esta prova continha questões do 

Componente Formação Geral comum aos cursos de todas as Áreas e de Componente 

Específico de cada Área. Em relação a definição da nota, entende-se que 

A nota final da IES, em um determinado curso, é a média ponderada da nota 

padronizada dos concluintes no Componente Específico e da nota padronizada dos 

concluintes na Formação Geral. A parte referente ao Componente Específico 

contribui com 75% da nota final, enquanto a referente à Formação Geral contribui 

com 25%, em consonância com o número de questões na prova, 30 e 10, 

respectivamente. (MEC, Relatório de Área, 2014, p.6) 
 

 O conceito obtido pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena, 

no Enade 2014, foi 5, ou seja, as notas finais de desempenhos dos estudantes ficaram entre 

3,95 a 5,0. 

 O Relatório de curso apresentou um quadro comparativo do desempenho geral dos 

estudantes do IF Barbacena em relação aos demais estudantes da Unidade da Federação, 

Grande Região, Categoria Administrativa e Organização Acadêmica e os valores para o Brasil 

como um todo. Abaixo apresentamos um resumo do quadro: 
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Enade IES UF Região 
Cat. 

Adm. 

Org. 

Acad. 
Brasil 

Tamanho da população 10 1940 6999 11316 13788 19704 

Número de presentes 10 1553 5273 9361 11176 15715 

Resultado geral Média 61,1 46,9 46,2 45,1 45,3 43,6 

Formação geral Média 74,9 58,6 57,9 56,8 56,9 55,7 

Componente específico Média 56,5 42,9 42,3 41,2 41,3 39,5 

Fonte: MEC, Relatório de curso, 2014, p.06. (Adaptado pela autora). 

 

 Nota-se que a média dos estudantes do IF Barbacena é significativamente superior às 

demais categorias populacionais. Destaca-se que no dia da aplicação da prova, os estudantes 

também responderam ao questionário “Percepção da prova”. Por meio deste, podemos 

destacar que nas duas questões relacionadas ao grau de dificuldade da prova nas partes de 

Formação Geral e Específica, a maioria dos alunos classificou como “Médio’, sendo que 

ninguém escolheu as opções “Fácil” ou “Muito fácil”. 

 No Questionário do Estudante, há questões relacionadas à “Organização didático-

pedagógica do curso”, em que os estudantes devem indicar seu grau de concordância em 

relação às assertivas por meio de uma escala de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). 

Pelo Relatório de Curso do Enade 2014, percebemos que a maioria dos estudantes de Ciências 

Biológicas, respondeu com o maior grau de concordância em somente 31% das assertivas. 

 Apesar da avaliação dos estudantes aparentemente contradizer essa proximidade com a 

excelência nos resultados do Enade (nota 5) e do processo de reconhecimento (conceito 4), 

destaca-se que a maioria dos alunos respondeu as assertivas com grau de concordância, 

utilizando-se da alternativa “Concordo” em 52% das questões. A maioria dos alunos 

respondeu discordando (Discordo Parcialmente) em somente uma assertiva relacionada à 

disponibilidade de biblioteca virtual ou acesso a obras em acervos virtuais. 

 Entre as assertivas do questionário, destacamos quatro que se aproximam da relação 

teoria-prática: 

Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em 

estágios ou em atividades de iniciação profissional (Questão 28). 

O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas 

(Questão 47). 

As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a 

prática, contribuindo para sua formação profissional (Questão 48). 

O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para sua 

formação (Questão 50). (MEC, Questionário, 2014). 
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 Nas quatro assertivas, a maioria dos alunos optou pela opção “Concordo”, o que pode 

indicar que o curso tem se organizado para proporcionar atividades que relacionam a teoria e 

a prática, a universidade e a escola, mas (ainda) não de forma significativa para justificar a 

escolha pelo maior grau de concordância. 

 Outra avaliação que indica a qualidade do curso foi realizada pela Comissão CFBio de 

cursos, a Resolução CFBio nº 352/2014 dispõe sobre a criação do "Selo CFBio de Qualidade 

de Cursos de Ciências Biológicas" a ser atribuído àqueles que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Biologia. Em Junho de 2017, foi publicada no site do 

CFBio a relação de 18 cursos de Ciências Biológicas do país que serão agraciados com o 

“Selo CFBio de Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas – Edição 2017” em 

Setembro/2017, entre eles, encontra-se o curso do IF Barbacena. 
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2. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 Iniciamos a discussão da metodologia escolhida para essa investigação destacando 

André (2010, p.176): 

Investigar o que pensa, sente e faz o professor é muito importante, mas é preciso 

prosseguir nessa investigação, para relacionar essas opiniões e sentimentos aos seus 
processos de aprendizagem da docência e seus efeitos na sala de aula. Não basta 

fixar-se em apenas uma das pontas do processo – fixar-se nas representações, 

saberes e práticas do professor – deixando de articulá-los aos contextos em que 

surgiram, às circunstâncias em que foram produzidas e às medidas a serem tomadas 

para promover a aprendizagem da docência. 
 

 Dessa forma, entendemos que, quando o recém-formado professor ingressa na carreira 

docente, ele insere-se na história no âmbito da educação e, como sujeitos singulares, constitui 

e é constituído por essa história. Nesse movimento de interpretação, em busca da 

compreensão deste professor iniciante e da avaliação de sua formação inicial, lembramos que 

buscamos responder a questão: quais são as influências do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas do IF Sudeste MG – campus Barbacena para o ingresso na carreira docente? Para 

tanto, procuramos perceber também a faixa etária e aspectos socioeconômicos dos egressos, 

quantos estão atuando na docência, quais são os elementos fortes e os principais problemas da 

formação inicial indicados por eles. 

 Concordando com Triviños (1987), baseado na perspectiva marxista, que a pesquisa 

pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. Nesta, apresentamos dados 

quantitativos, mas ela trata-se, preponderantemente, de uma pesquisa qualitativa tendo em 

vista seu caráter investigativo e por procurar interpretar a realidade com ênfase nos 

significados dos fatos para os atores envolvidos. 

 De acordo com Fernandes (2015, p.188), “a pesquisa qualitativa, por sua vez, leva em 

conta a junção entre o sujeito e o objeto e busca fazer uma exposição e elucidação dos 

significados que as pessoas atribuem a determinados eventos”. Entre as possíveis técnicas 

utilizadas para alcançar os objetivos de uma pesquisa qualitativa estão o questionário e a 

entrevista. 

 

2.1 Procedimentos metodológicos 

 Tendo como referência a busca pela compreensão de como a formação inicial tem 

contribuído (ou não) para o ingresso na carreira docente e o objetivo de fundamentar o 
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desenvolvimento da metodologia e construção dos instrumentos desta investigação, 

inicialmente realizamos uma pesquisa bibliográfica procurando verificar a literatura acerca da 

formação de professores, especialmente de Ciências e Biologia. 

 Seguidamente, buscamos informações provenientes de órgãos do IF Barbacena sobre 

os alunos que concluíram o curso de licenciatura, como e-mail, endereço e telefone. Três 

turmas concluíram o curso até o início do primeiro semestre de 2017; considerando que o IF 

Barbacena oferta 40 vagas anualmente por meio do Processo Seletivo do próprio Instituto e 

do SISU, sem considerar os processos para preenchimento de vagas remanescentes, seriam 

pelo menos 120 concluintes, entretanto, somente 37 alunos concluíram o curso, ou seja, 31%. 

 Esclarecemos também que 22 alunos ainda estavam com matrícula ativa no primeiro 

semestre de 2018. Em relação aos 77 alunos que saíram: 43% cancelaram a matrícula 

justificando o ingresso em outro curso e/ou outra instituição de ensino superior e 57% 

abandonaram ou cancelaram sem indicar ingresso em outro curso/IES. 

 A primeira fase da construção dos dados envolveu a aplicação de questionário, que 

tinha como principal objetivo selecionar os sujeitos para a entrevista, pois necessitávamos 

verificar quais egressos ingressaram na carreira docente. Consideramos que o questionário 

pode ser compreendido como um instrumento de investigação composto por questões 

fechadas e abertas, apresentadas por escrito aos sujeitos da pesquisa, “tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128, citado por CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p.260). 

 Para a elaboração das questões, nos orientamos também pelo documento do 

MEC/INEP (2004, p.35), “Orientações gerais para o roteiro da auto-avaliação das 

instituições”. Neste, no que se refere ao acompanhamento de egressos, são indicadas questões 

como “Qual a situação dos egressos? Qual o índice de ocupação entre eles? Há relação entre a 

ocupação e a formação profissional recebida? Há participação dos egressos na vida da 

instituição? Como?”. 

 Dessa forma, além de verificar quais egressos estavam atuando na carreira docente, 

aproveitamos para desvendar dados mais amplos como os aspectos socioeconômicos e se 

prosseguiram estudos na área. Também procuramos obter uma avaliação da formação inicial 

por meio da indicação de aspectos positivos e negativos da graduação e, finalmente, 

enfocamos o ingresso na carreira docente, procurando detectar as razões e as condições desse 

ingresso, bem como aspectos da experiência inicial na docência. 
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 Para tanto, as questões foram distribuídas em três dimensões: a primeira, para a 

identificação do egresso; a segunda, para a avaliação da formação inicial e a terceira, 

relacionada às características do contexto de inserção no mercado de trabalho. Elaboramos 30 

questões, em sua maioria, de múltipla escolha. Por meio das questões abertas buscamos obter 

respostas mais qualitativas, sem a limitação das respostas pré-estabelecidas. 

 O questionário foi elaborado em formato eletrônico online, construído no ambiente do 

Formulário do Google Docs. O link para acessá-lo foi enviado aos egressos por e-mail e/ou 

via rede social, Facebook. No dia primeiro de agosto de 2017, enviamos o link para sete 

egressos como um pré-teste via e-mail e também perguntamos se havia sugestões/críticas em 

relação ao questionário; dos sete e-mails enviados, dois retornaram como “Endereço não 

encontrado”. Por esta razão, entramos em contato via Facebook. Cinco egressos responderam 

ao questionário. Mediante as sugestões dadas, alteramos uma pergunta do questionário e 

enviamos o mesmo para os demais egressos, aguardando as respostas durante o mês de 

setembro de 2017. 

 Dos trinta egressos restantes, uma estudante não tinha e-mail cadastrado nos registros 

do IF Barbacena, então, enviamos o questionário para o e-mail de 29 egressos, dentre os 

quais, oito envios retornaram como “Endereço não encontrado”. Por meio do Facebook 

conseguimos enviar para 27 egressos. Além das cinco respostas que obtivemos pelo pré-teste, 

recebemos mais onze respostas, ou seja, 43% dos licenciados responderam. Salienta-se que 

responderam ao questionário somente egressos que iniciaram o curso nos anos de 2011 e 

2012; os sete que iniciaram em 2013 não responderam. 

 Para a segunda fase, selecionamos os sujeitos que ingressaram de fato na carreira 

docente. Com esses sujeitos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com roteiro 

flexível procurando aprofundar as questões do questionário. Ouvimos os sujeitos da pesquisa 

tentando detectar possíveis contribuições da formação inicial para o ingresso na carreira 

docente, além de perceber também problemas enfrentados em sua inserção no mundo do 

trabalho que poderão suscitar melhorias na formação inicial e/ou possibilidades de formação 

continuada. 

 Concordamos com Freitas (2002, p.29) que a entrevista: 

não se reduz a uma troca de perguntas e respostas preparadas, mas é concebida como 

uma produção de linguagem, portanto, dialógica. Os sentidos são criados na 

interlocução e dependem da situação experienciada, dos horizontes espaciais 

ocupados pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações acontecidas 

dependem da situação concreta em que se realizam, da relação que se estabelece 

entre os interlocutores, depende de com quem se fala. Na entrevista é o sujeito que 
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se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade de seu 

grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social. 
 

 A proposta da entrevista foi que os professores falassem de forma um pouco mais 

aprofundada sobre aspectos da licenciatura que foram mencionados nas respostas ao 

questionário, como a escolha pelo curso, o “encanto” e “desencanto” pela carreira docente 

durante o curso, a questão da empregabilidade da profissão, corpo docente, disciplinas 

específicas e pedagógicas, atividades extracurriculares e fatores que estimularam e/ou 

desestimularam o ingresso na carreira docente. 

 Dos sete egressos que estavam atuando na docência, cinco se disponibilizaram a 

participar da entrevista. As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2017, 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos participantes, e foram gravadas, com a devida 

autorização firmada por meio do Termo de consentimento livre e esclarecido. A gravação foi 

importante para que na transcrição constassem todas as informações fornecidas pelos 

participantes. 

 Para a análise das entrevistas, lembramos Amorim (2004, citada por ANJOS, 2006, 

p.35) “eu, enquanto pesquisador, escuto o outro a partir da minha própria problemática, de 

meu objeto de pesquisa; quando relato ou simplesmente reflito a propósito do que ele me diz, 

não estou apenas repetindo o que ele me disse” e utilizamos a técnica de análise de conteúdo, 

proposta por Laurence Bardin (1977). 

 De acordo com Bardin (1977, p.42), a análise de conteúdo pode ser compreendida 

como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

 Entre as técnicas disponíveis na análise de conteúdo, optamos pela análise categorial, 

em que desmembramos do texto unidades de significado e, seguidamente, reagrupamos por 

categorias temáticas. (BARDIN, 1977). 

 Bardin (1977, p.96) indica três etapas para a análise do conteúdo: pré-análise, 

exploração do material ou descrição analítica e tratamento dos resultados ou interpretação 

inferencial. A primeira etapa é a organização do material e a leitura “flutuante” dos dados a 

serem analisados. A descrição analítica é o “estudo aprofundado” (TRIVIÑOS, 1987, p.162) 

de todo o material coletado, visando elaborar as categorias. Na última etapa, os dados são 
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categorizados para tornar os dados brutos significativos, por meio do estabelecimento de 

relações entre os materiais empíricos e a reflexão, a intuição. 



59 

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, apresentamos e discutimos os resultados construídos a partir dos 

questionários, respondidos por dezesseis egressos, e das entrevistas realizadas com cinco 

professores, egressos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena, 

buscando sempre destacar as contribuições e fragilidades da formação inicial para o ingresso 

na carreira docente. 

 

3.1 Os dados provenientes da aplicação do questionário 

 Os dados do questionário foram organizados em três seções, o perfil dos egressos, as 

considerações sobre a formação inicial e características do ingresso na carreira docente. 

 

3.1.1 Perfil dos egressos 

 Dos 37 graduados até o início do ano de 2017, 32 egressos são mulheres, ou seja, 86%. 

Dos cinco homens que já concluíram o curso, três responderam ao questionário. Entre os 

respondentes, a maioria tem 25 anos (quatro) e a maior idade é 30 anos, dessa forma, como 

todos ingressaram no curso em 2011 ou 2012, temos que o estudante com maior idade 

ingressou com 24 anos, o que pode indicar que a faixa etária dos estudantes do curso 

investigado não é elevada. 

 Em relação à escolaridade dos pais, como se pode observar nos Gráficos 1 e 2, 31% 

(cinco) dos pais e 44% (sete) das mães têm Ensino Fundamental incompleto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

13%

31%

6%

25%

6%

13%

6%

Gráfico 1 - Nível de escolaridade do pai

Não frequentou escola;

Ensino fundamental incompleto;

Ensino fundamental completo;

Ensino médio incompleto;

Ensino médio completo;

Graduação incompleta;

Graduação completa;

Pós-graduação lato sensu (Especialização);
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 Nota-se, assim, que somente três pais e uma mãe fizeram graduação, o que indica uma 

elevação do nível de escolarização dos filhos em relação aos seus pais. Em relação à renda 

familiar mensal, oito dos respondentes indicou a faixa compreendida entre 3 e 6 salários 

mínimos, sendo que também é significativo que cinco responderam que recebem de 1 a 3 

salários mínimos. A maior renda familiar (de 6 a 9 salários mínimos) foi indicada por somente 

um egresso, que atualmente está atuando como docente e que indicou não pretender 

permanecer na profissão. 

 Os egressos também responderam como se mantiveram financeiramente durante a 

graduação, ressalta-se os recursos da família (nove) e os recursos de bolsas de projeto de 

pesquisa, extensão e/ou estágio remunerado (nove). Somente seis egressos indicaram que se 

mantiveram com recursos próprios por meio de trabalho remunerado, contrariando a 

expectativa pela predominância de estudantes que trabalham, principalmente por ser um curso 

noturno. 

 É relevante destacar que a maioria dos egressos (onze) prosseguiu os estudos em nível 

de pós-graduação: oito fazem pós-graduação lato sensu, sendo que somente um egresso 

indicou ser em área diferente da formação, e quatro fazem pós-graduação stricto sensu na 

área. Ressalta-se que das quatro pessoas que fazem mestrado, duas já atuam na docência e as 

outras duas pretendem ingressar na carreira, justificando que apenas não estão atuando em 

função do curso. Entretanto, em relação a cursos de capacitação (presencial e/ou a distância) e 

44%

19%

6%

25%

6%

Gráfico 2 - Nível de escolaridade da mãe.

Não frequentou escola;

Ensino fundamental incompleto;

Ensino fundamental completo;

Ensino médio incompleto;

Ensino médio completo;

Graduação incompleta;

Graduação completa;

Pós-graduação lato sensu (Especialização);

Pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou 
doutorado).
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participação em eventos, onze egressos indicaram não ter participado após a graduação. Além 

disso, um egresso falou que faz outra graduação objetivando nova formação/atuação 

profissional. 

 

3.1.2 A formação inicial 

 Em relação ao processo de formação inicial, questionamos inicialmente os fatores que 

influenciaram a escolha pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas, conforme 

apresentamos no Gráfico 3. A maioria dos egressos (quinze) indicou o interesse pela área de 

Ciências/Biologia, destacando, por exemplo, ter gostado da disciplina durante a trajetória 

escolar ou gostar de assuntos como animais e/ou plantas que são abordados no curso. 

Somente dois indicaram a intenção/vontade de lecionar, ao escreverem: “vocação para dar 

aula” (egresso 4) e “gostar de ensinar” (egresso 14), ressaltando que ambos estão exercendo a 

profissão docente atualmente e pretendem permanecer nela. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Dentre esses fatores também é relevante destacar que um egresso disse: “Sempre 

gostei de Biologia, e escolhi licenciatura pela maior facilidade em conseguir emprego 

quando comparado ao bacharelado em Ciências Biológicas” (egresso 12) e ele realmente está 

atuando como professor. Um egresso também registrou: “Admito que a licenciatura não era 

minha opção no início, mas depois me encantei com a profissão” (egresso 13) e ainda revelou 

não estar atuando na docência por não ter conseguido vaga/contratação. 

68%

14%

9%

5%
5%

Gráfico 3 - Fatores que influenciaram a escolha do curso

Interesse por Ciências/Biologia.

Facilidades relacionadas à oferta do 
curso (gratuidade, horário, 
localização da instituição).

Pretender lecionar.

Curso próximo as áreas que tenho 
interesse.

Empregabilidade.
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 Ainda em relação à formação inicial, os egressos também indicaram características do 

curso que consideram positivas, conforme apresentado no Gráfico 4, destacando-se que a 

qualificação do corpo docente foi indicada por dez dos respondentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Entretanto, mesmo a infraestrutura do curso/instituição sendo considerada positiva por 

cinco dos respondentes, quatro deles também indicou como sugestão de melhoria para o curso 

o aprimoramento dos laboratórios (equipamentos e materiais) para realização de aulas 

práticas, que, por sua vez, também devem aumentar conforme indicação de três dos egressos. 

 Ressalta-se que os momentos relacionados à prática profissional foram destacados por 

quatro egressos, ao citarem a “boa preparação para o exercício da docência” (egresso 1),  

“facilidade de encontrar estágio” (egresso 2), “possibilidade de realizar iniciação à 

docência” (egresso 8) e “preparação para licenciatura diferenciada” (egresso 10). 

32%

16%
13%

10%

6%

6%

6%

3%
3%3%

Gráfico 4 - Aspectos positivos do curso

Qualificação do corpo docente.

Infraestrutura do curso/instituição.

Currículo.

Aulas práticas.

Facilidade para realização de estágio e participação 
em programa de iniciação à docência.

Interação professor/aluno/comunidade acadêmica.

Preparação para o exercício da docência.

Possibilidade de participação em projetos de 
pesquisa e extensão.

Sistema de avaliações.

Turmas pequenas.
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 Possivelmente esses aspectos estão relacionados ao fato de nenhum egresso não ter 

participado de atividades extracurriculares oferecidas pela instituição, conforme indicado no 

Gráfico 5: 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Ao serem questionados sobre aspectos do curso fundamentais para a formação de 

professores, sete egressos indicaram as disciplinas pedagógicas, seguidas de atividades 

relacionadas à prática profissional proporcionadas pelos estágios (cinco) e PIBID (três). O 

egresso 10 destacou as disciplinas específicas da área: “Boa grade curricular das disciplinas 

da área de ciências biológicas”. 

 Ressalta-se um destaque diferenciado de um egresso: “os projetos anuais 

desenvolvidos com alunos nas FECIB” (egresso 6). A Feira Científica de Barbacena (FECIB) 

é organizada pelo IF Barbacena e apresentou sua sexta edição no ano de 2017, ela tem como 

objetivo a apresentação de trabalhos técnicos, científicos e/ou culturais das escolas de 

educação básica do município de Barbacena, sendo que os alunos dos cursos de graduação do 

IF Barbacena podem ser orientadores ou coorientadores dos projetos. 

 Outro aspecto indicado por dois egressos foi a atuação profissional dos próprios 

professores da licenciatura que serviram como exemplo, conforme indicado pelo egresso 12: 

“Além de várias formas didáticas diferentes de aulas dos mais diversos conteúdos de Biologia 

que hoje aplico com meus alunos”. 

 

3.1.3 O ingresso na carreira docente 

 Os dados levantados pelo questionário mostraram que 44% (sete) dos egressos estão 

exercendo a profissão e, entre esses, somente um indicou não querer continuar na profissão. Já 

entre os 56% (nove) que não estão exercendo a profissão, quatro pretendem ingressar e a 

3%
17%

38% 7%

28%

7%

Gráfico 5 - Atividade extracurricular realizada durante o curso

Estágio remunerado.

Estágio não-remunerado.

Projeto de pesquisa.

Projeto de extensão.

Pibid.

Não participei.

Outro.
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justificativa por não o terem feito foram os estudos em nível de pós-graduação ou a ausência 

de oferta de emprego. Outros quatro indicaram dúvida em relação ao ingresso na carreira e 

destacaram questões como “falta de valorização e reconhecimento profissional” (egresso 5) e 

“baixa remuneração” (egresso 16). Somente um egresso mencionou que não irá ingressar na 

carreira por considerar não ser seu “propósito de vida” (egresso 9). 

 Salienta-se que cinco professores trabalham em uma escola e dois, em duas, sendo 

todos atuantes na rede pública estadual e somente um também leciona na rede pública 

municipal. Contudo, somente três são efetivos. Em relação aos motivos que influenciaram o 

ingresso na docência, dois indicaram a aprovação em concurso público e outros dois 

manifestaram “gostar” da área/profissão. Também foram destacados a “ascensão social” 

(egresso 2) e o horário de trabalho. 

 Os egressos citaram como dificuldades encontradas neste início da carreira a falta de 

recursos e/ou estrutura das escolas (dois) e a indisciplina dos alunos (dois), os outros aspectos 

foram: a “remuneração não condiz com o grau de dificuldade do serviço” (egresso 2), “o 

preconceito das pessoas em relação a ter pouca idade e já estar atuando na área” (egresso 

4), “a falta de prática” (egresso 6) e a “deficiência no apoio pedagógico” (egresso 14). 

 Entre os aspectos positivos que motivaram permanecer na profissão, quatro dos 

respondentes indicaram aspectos relacionados à vontade / gosto por ensinar, como salientado 

pelo egresso 12: “Gosto por ensinar e ver os alunos aprendendo e demonstrando interesse 

nas aulas e na matéria, além do vínculo criado com os alunos”. Também indicaram aspectos 

como o “ganho de livros pelo programa PNLD (Plano Nacional do Livro Didático)” (egresso 

2) e “os bons alunos e a chance de aprender mais” (egresso 4). Todavia, um egresso disse 

não ter encontrado “nenhum” motivo para permanecer na profissão e pretende seguir outra 

carreira profissional. 

 

3.2 Os dados de entrevistas com egressos atuantes no magistério 

 Após leituras e releituras das cinco entrevistas realizadas, procuramos identificar 

unidades de significados, conforme a análise categorial proposta por Bardin (1977), que, em 

nossa percepção, se relacionam com a pergunta de investigação: Em que a formação inicial 

tem contribuído para o ingresso na carreira docente segundo egressos do curso de Ciências 

Biológicas do IF Barbacena? A seguir, apresentamos a descrição das entrevistas, as 
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declarações dos professores egressos e as unidades selecionadas para cada entrevista, com 

correspondente síntese dos dados. 

 Esclarecemos que a identidade dos professores entrevistados foram preservadas. Eles 

foram identificados por nomes que remetem a uma percepção que eles apresentaram sobre a 

docência durante a entrevista. 

 A professora nomeada como “Vocação” revelou uma percepção inatista da profissão 

docente, em que a permanência na profissão está associada à “vocação”: 

[...] E porque não está na vocação da pessoa, porque, quem realmente gosta, tenta 

mudar esse quadro, por mais absurdo que pareça você tentar lutar contra, mas eu 

acho que a gente está aí pra isso. 
 

 Assim como a professora “Vocação”, a professora “Nobre” também indicou que a 

permanência na carreira docente está associada à “vocação”: 

Então, assim, na licenciatura, se você tiver a vocação, porque também se você não 

tiver a vocação, você não vai aguentar a pressão, você pode tentar mesmo, mas não 

vai aguentar muito tempo […] 
 

 Entretanto, seu nome foi definido em função da valorização da profissão docente em 

suas falas: 

Tem professores que eu vejo que eles até preferem serem chamados de professores 

do que de doutores, porque esse é um título muito mais nobre. 
 

 O professor “Biólogo” foi assim nomeado por ter demonstrado sua preferência pelo 

conhecimento específico da área de sua formação: 

Não pensava em dar aula, nem passava pela minha cabeça, eu gostava da biologia, 
de entender os seres vivos. Não pensava que eu entraria numa sala de aula, tão 

cedo. 
 

 A professora que foi nomeada como “Temporária”, revelou o interesse em atuar na 

docência apenas por um período, até concluir uma nova formação: 

É assim, eu pretendo dar aula pra conseguir me formar na veterinária, pra ter uma 

renda, a minha intenção de dar aula é me manter enquanto estiver na faculdade, 

porque depois minha intenção é mexer com clínica mesmo. 
 

 A professora “Influenciadora” também demonstrou valorizar a docência, destacando a 

capacidade de influenciar da profissão: 

Até hoje em dia eu me policio muito, porque agora eu sou professora, a gente é 

influenciador, de opinião, de atitude, de tudo, então, querendo ou não, a gente é. 
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 Destacamos que a professora “Influenciadora” também indicou uma visão inatista da 

docência: 

Acho que eu nasci pra isso, entendeu? 
 

 O interesse pela carreira docente foi justificado por três professoras egressas mediante 

uma percepção inatista/natural, justificativa que também foi encontrada por Tardif (2014, 

p.77) em suas pesquisas, e que revela um “esquecimento” de que a personalidade e o “saber-

ensinar” são construídos por meio das experiências de vida de cada um. 

 

3.2.1 A Professora “Vocação” 

 A primeira entrevistada revelou que decidiu cursar licenciatura em Ciências 

Biológicas quando fez o curso técnico em Nutrição e Dietética e se interessou pela área de 

Educação Nutricional. Entretanto, destacou que o interesse em seguir a carreira docente foi 

confirmado durante a formação inicial, ao ter a oportunidade de lecionar na rede estadual de 

ensino por meio do CAT (Certificado de Avaliação de Título / Autorização para lecionar a 

título precário). 

 Ela acredita que a realidade da sala de aula é diferente do que se vê na licenciatura e, 

somente quando se exerce a docência que é possível decidir se permanecerá ou não na 

carreira: “Quando você vai pra realidade é que realmente você fala, isso é pra mim ou isso 

não é”. Ela também esclareceu que muitas dificuldades encontradas no exercício da profissão 

foram tratadas de forma superficial durante a licenciatura, mas que as experiências no estágio 

curricular e no PIBID podem possibilitar melhor compreensão dos problemas, desde que o 

licenciando realmente se envolva com os mesmos. 

 A professora destacou que as disciplinas que têm atividades em laboratório e as 

pedagógicas podem despertar o interesse pela docência, porque os professores das outras 

disciplinas geralmente estimularam mais a pesquisa. Ela também salientou que o equilíbrio 

entre disciplinas pedagógicas e específicas é necessário para a formação de bons professores: 

“Não adianta você ter só uma boa metodologia e não ter conteúdo, e também ter o conteúdo e 

não conseguir passar pros alunos, então é a união das duas com certeza, no mesmo peso”. 

 Ressaltou que o “encantamento” pela profissão pode ter relação com as possibilidades 

metodológicas para ensinar: “Eu acho que, mais que as disciplinas pedagógicas, são as 

práticas. Porque no curso daqui, tivemos aulas de laboratório muito boas e eu acho que foi 

isso. Porque o professor, quando ele percebe que ele não tem só ali a sala de aula, um 
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quadro e um livro pra dar aula, eu acho que isso faz parte do encantamento, ver o quanto 

você pode atingir o aluno ali, pra ele poder associar o conteúdo no cotidiano, e você só 

consegue isso com aula prática. E, graças a Deus, na biologia a gente tem muito isso, então 

eu acho que é uma possibilidade”. 

 Para ela, as experiências proporcionadas pela licenciatura tem pouca influência no 

interesse pela carreira docente; a vocação, a aprovação em concurso público e a flexibilidade 

de horário são fatores que influenciam de forma mais significativa: “Então, eu acho que essa 

questão de dar aula, realmente, a flexibilidade de horário acho que é o que mais atrai, a 

princípio, realmente e, em segundo plano, fica o concurso, eu acho, realmente, que a 

maioria, em terceiro, é a vocação mesmo”. Destacou ainda o gosto em dar aula vinculado ao 

conteúdo: “Foram várias coisas, mas o principal, realmente, é por eu gostar de dar aula e eu 

confirmei isso, gostar de dar aula, gostar do conteúdo de biologia”. 

 A ausência dessa vocação é o que faz as pessoas desistirem da docência ao se 

depararem com os problemas: “O reconhecimento, a remuneração, pode ser isso tudo. [...] 

Então, eu acho que pode ser a desmotivação, a desvalorização, a falta de reconhecimento, eu 

acho que o acúmulo disso tudo. E porque não está na vocação da pessoa, porque, quem 

realmente gosta, tenta mudar esse quadro, por mais absurdo que pareça você tentar lutar 

contra, mas eu acho que a gente está aí pra isso, eu acho que é”. 

 As tabelas 1 e 2, mostradas a seguir, foram elaboradas com embasamento na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977) e resumem as unidades de significados associadas às 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura segundo a professora “Vocação”. 

 

Tabela 1: Contribuições do curso segundo a professora “Vocação” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 Eu comecei trabalhar muito cedo, na 

verdade, eu acho que foi no trabalho 

mesmo porque sala de aula é totalmente 

diferente na realidade. Quando você vai pra 

realidade é que realmente você fala, isso é 

pra mim ou isso não é. Eu comecei a dar 

aula no terceiro período, então, é bem 

recente ainda o curso né e eu falei, não, é 

isso mesmo que eu quero. 

Por estar cursando a licenciatura, surgiu a 

oportunidade de lecionar e firmar interesse 

pelo magistério. 

2 Eu acho que, mais que as disciplinas 

pedagógicas, são as práticas. Porque no 

curso daqui, tivemos aulas de laboratório 

A licenciatura ofereceu boas aulas em 

laboratório, o que foi mais expressivo do 

que as disciplinas pedagógicas. Isto ampliou 
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muito boas e eu acho que foi isso. Porque o 

professor, quando ele percebe que ele não 

tem só ali a sala de aula, um quadro e um 

livro pra dar aula, eu acho que isso faz 

parte do encantamento, ver o quanto você 

pode atingir o aluno ali, pra ele poder 

associar o conteúdo no cotidiano, e você só 

consegue isso com aula prática. E, graças a 

Deus, na biologia a gente tem muito isso, 

então eu acho que é uma possibilidade. 

o leque de possibilidades para ensinar 

biologia associada ao cotidiano. No caso, a 

aula prática foi apontada como a única 

possibilidade de realizar tal associação. 

3 Depende muito do estágio, porque a gente 

sabe que tem estágios aí de diferentes 

formas, né. […] Então, eu acho que quando 

o estágio, ele é bem feito, a pessoa percebe, 

sim. 

O estágio, quando bem feito, contribui para 

a aproximação com a realidade escolar.  

4 Eu não tive a oportunidade, mas eu acho 

que é uma boa, dá pra ter uma boa noção 

pelo PIBID, né. 

O PIBID também deu “boa noção” da 

realidade escolar, embora ela não tenha tido 

experiências no âmbito do mesmo. 

5 Pra escolher ser professor, eu acho que 

influencia, sim. Porque está diretamente 

ligado à forma como é passado, então, 

teoricamente, quanto melhor qualificado o 

professor, ele vai passar, ele vai te mostrar 

todas as possibilidades daquela profissão 

que você está seguindo. 

Teoricamente, a qualidade da formação 

docente tem relação com a qualificação dos 

formadores. 

6 Alguns, eu acho que mais esses de 

laboratórios e os de disciplinas 

pedagógicas, né. Agora outros, é mais lado 

de pesquisa mesmo, e isso eu acho que tem 

muito da área deles mesmo. 

A contribuição é maior por parte das 

práticas de laboratório e de ensino. 

7 […] a qualidade dessas aulas, das matérias 

pedagógicas. 

As disciplinas pedagógicas deram 

contribuições. 

8 Então, talvez tinha um grande número de 

professores licenciados que sempre traz pro 

lado, consegue contextualizar, né, porque, 

na biologia, é separado assim a 

licenciatura, talvez é disso, a licenciatura 

das disciplinas normais, que eu falo assim, 

de bacharelado mesmo. 

No curso, havia um número expressivo de 

professores licenciados, os quais 

conseguiram trazer “pro lado” e 

contextualizar. 

9 

 

Muito. Eu percebi, por começar no terceiro 

período, eu acho que eu tive só psicologia 

antes de começar a dar aula, eu não tive 

aquelas metodologias e, assim, do que eu 

comecei, pra base que eu tive depois das 

As disciplinas pedagógicas deram boa 

“base” metodológica. 
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disciplinas, ajuda muito, muito mesmo. 

10 É equilibrado. Tem que ser a união das 

duas. Não adianta você ter só uma boa 

metodologia e não ter conteúdo, e também 

ter o conteúdo e não conseguir passar pros 

alunos, então é a união das duas com 

certeza, no mesmo peso. 

O curso ofereceu conteúdos e metodologias 

de modo equilibrado. 

11 Eu acho que prepara, sim. O que prepara é 

o estágio, realmente. Inclusive, você pode 

começar bem no início o estágio e isso eu 

acho que é importante, um estágio bem 

feito, por isso. [...] Mas depois da formação 

completa, a pessoa sai daqui sabendo o que 

é uma sala de aula, sim, se ela fez um 

estágio bem feito, com certeza. 

O estágio, se bem feito, prepara para a sala 

de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 2: Fragilidades do curso segundo a professora “Vocação” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 Eu acho que isso vem da formação dos 

professores, né. Então eu tive professor que 

eles não fizeram licenciatura e fizeram 

bacharelado e se especializaram em 

animais, por exemplo, e isso tem uma 

diferença, dos que fizeram licenciatura e 

dos que não fizeram. 

Há diferentes formadores e isto está 

relacionado à formação que tiveram. 

2 Mas, às vezes só falavam, você não tem 

noção, né. 

Algumas vezes, o discurso dos docentes não 

se ajusta à realidade. 

3 Falta, eu não sei se seria um supervisor de 

estágio, acho que falta fiscalização. Porque 

eu sei que tem aluno que só assina e 

realmente não faz, e isso é muito 

importante pra quem quer levar a sério a 

profissão. O estágio é fundamental. Falta 

fiscalização, saber se realmente o aluno 

está lá. 

Faltou acompanhamento do supervisor de 

estágio. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.2 A Professora “Nobre” 

 Na entrevista, esta professora disse que escolheu o curso por gostar das disciplinas de 

ciências e biologia desde a educação básica, mas o interesse pela carreira docente foi 
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confirmado durante a licenciatura: “E ao longo da faculdade, aí eu fui descobrindo que eu 

gostava de ensinar, que eu gostava de dar aula, aí só foi confirmando que eu tinha feito a 

escolha certa mesmo”, mas no ensino médio já “admirava, achava bacana” seus professores. 

 Entre as contribuições que o curso ofereceu para seu interesse pela docência, ela 

destacou a possibilidade de participar de atividades em projetos de pesquisa e o PIBID. Ela 

destacou: “Mas o PIBID é um dos mais importantes, porque ele insere realmente, o pessoal 

vai para as escolas, eu acho que é o que mais vê a realidade, porque esses de pesquisa é uma 

coisa mais focada na pesquisa, não é tão focada na licenciatura, o PIBID é focado na 

licenciatura, você vai para a escola pública, você vê a vivência da escola pública, então, 

acho que é um dos mais importantes até”. 

 Ela também destacou as ações afetivas de professores do curso: “A gente via que tinha 

muito professor que estava lá porque eles gostavam de dar aula e num curso de Licenciatura, 

o mínimo que se espera é que os professores que vão ensinar pros outros professores que eles 

gostem de dar aula, que eles incentivem e isso acontecia muito no IFET [IF Barbacena]”. 

 Em relação às disciplinas específicas, comentou que os conteúdos ultrapassam o que 

será abordado na educação básica, e que apesar disto ser um ponto positivo, “é uma coisa 

muito diferente do que a gente ensina em sala”. E ressaltou que faltam oportunidades de 

conhecer e discutir melhor a realidade profissional, já que “a realidade que o estagiário vê 

não é tanto aquela realidade do dia a dia ali, de rotina”. Por estas razões, considerou que 

“muitas vezes, a gente chega na escola despreparado mesmo, despreparado com relação a 

tudo”. 

 Dessa forma, salientou a importância da interação, durante o estágio, com o professor 

que atua na educação básica: “[...] principalmente se você tem uma orientadora boa, tive uma 

orientadora muito boa aqui em Barroso, que é uma professora já há mais tempo, assim, mas 

muito boa mesmo, que foi a Cida, aí ela apresentava umas aulas muito diferentes, muito 

legais, gostava muito do que ela fazia. Então a gente acaba que vai aprendendo com essa 

dinâmica, né”. 

 E acrescentou a necessidade de mais oportunidades de socialização profissional: “a 

gente aprende muito mais também conversando com os colegas que já estão ali na profissão, 

então, talvez até abrir as portas mais pra novos professores, pra pessoas que tem vivência no 

estado, pra contar as experiências mesmo, porque aí a gente já ia ter algumas questões que 

poderiam ser levantadas assim, sabe”. 
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 Entre suas razões para ingressar na carreira docente, disse que “é fácil de arrumar 

emprego, sim, mas só que tem que ter vocação”, destacando a “missão social do professor”, 

já que ele “forma todas as profissões” e que possibilita ir “transferindo cada vez mais” o 

conhecimento, já que o aluno “vai comentar com a família dele”. Ela também indicou a 

satisfação com a profissão: “eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe, eu estou muito 

satisfeita com minha profissão, é uma coisa que me motiva, só que eu trabalho muito”. 

 Encerrando, revelou sua valorização da carreira docente ao dizer que o professor 

“serve como exemplo”: “Então, por exemplo, em questão de tudo, né, você vira exemplo de 

como se vestir, de como se portar, como tratar as pessoas, então, assim, você vira um ser pra 

ser espelhado, pras outras pessoas se espelhar em você [...]” e concluiu: “Tem professores 

que eu vejo que eles até preferem serem chamados de professores do que de doutores, porque 

esse é um título muito mais nobre”. 

 As tabelas 3 e 4, mostradas a seguir, foram elaboradas com embasamento na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977) e resumem as unidades de significados associadas às 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura segundo a professora “Nobre”. 

 

Tabela 3: Contribuições do curso segundo a professora “Nobre” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 E ao longo da faculdade, aí eu fui 

descobrindo que eu gostava de ensinar, que 

eu gostava de dar aula, aí só foi confirmando 

que eu tinha feito a escolha certa mesmo. 

O curso confirmou o seu “gosto” por 

ensinar. 

2 Isso! Assim né, a gente sempre tem aquelas 

histórias de crianças, que dava aula pros meus 

brinquedos, dava aula pras minhas bonecas. 

Eu quando criança eu fazia isso, sim, mas só 

que eu não saí do ensino médio pensando, eu 

sempre pensava na área florestal, engenharia 

florestal, na área da natureza, do meio 

ambiente, mas não tinha pensado ainda pro 

lado da licenciatura, ao longo da faculdade 

que eu fui vendo que era isso mesmo que eu 

queria. 

O curso a fez “ver” o que queria. 

3 Eu acredito que os estágios, né, quando a 

gente vai pra escola também [...] 

O estágio desempenha papel importante 

porque “vai pra escola também”. 

4 [...] principalmente se você tem uma 

orientadora boa, tive uma orientadora muito 

boa aqui em Barroso, que é uma professora já 

A professora com quem conviveu em seu 

estágio foi “orientadora” e possibilitou 

aprendizagens. 
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há mais tempo, assim, mas muito boa mesmo, 

que foi a Cida, aí ela apresentava umas aulas 

muito diferentes, muito legais, gostava muito 

do que ela fazia, então a gente acaba que vai 

aprendendo com essa dinâmica, né. 

5 [...] e também na equoterapia. Porque as 

vivências que eu tive na equoterapia com 

criança, né, eram crianças especiais, mas 

mesmo assim sabe, eu via muito nelas dos 

meus alunos, ensinava muito, então acabou 

que a equoterapia e os estágios.  

A iniciação científica e o estágio 

propiciaram aprendizagens para a carreira. 

6 Além, também, que eu tinha alguns 

professores muito bons lá no IFET [IF 

Barbacena], por exemplo, aquelas aulas na 

área de educação que a gente tem nos cursos 

de Licenciatura, tinham muitos professores 

bons também, que tinham as teorias que eles 

contavam, […] 

O curso teve “professores bons” na área 

de educação, “que tinham as teorias”. 

7 [...] os professores são muito bons, então, eles 

te oferecem isso, eles te fazem sentir interesse 

naquela matéria e ver o quanto ela é 

interessante e você querer ensinar pras outras 

pessoas também o quanto aquilo é 

interessante, sabe, [...] 

O corpo docente despertou o interesse  

“naquela matéria” e em “querer ensinar” 

“o quanto ela é interessante”. 

8 […] a gente tinha professores lá muito 

competentes que colocavam e faziam mesmo, 

mostravam como que é, a gente aprende as 

bases lá, né […] 

O curso tinha professores “competentes” 

que oportunizaram aprendizagens das 

“bases”. 

9 […] mas eu acredito que seja isso, que seja 

principalmente a dedicação dos professores, 

porque eu noto muito isso no IFET [IF 

Barbacena]. 

A dedicação dos professores foi o 

principal aspecto. 

10 A gente via que tinha muito professor que 

estava lá porque eles gostavam de dar aula e 

num curso de Licenciatura, o mínimo que se 

espera é que os professores que vão ensinar 

pros outros professores que eles gostem de 

dar aula, que eles incentivem e isso acontecia 

muito no IFET [IF Barbacena], acredito que 

seja isso. 

Havia “muito professor” que “gostava de 

dar aula”, que incentivava esse aspecto. 

11 […] assim, lá em São João, pelo que eu vejo 

assim, talvez eu não teria tantas 

oportunidades quanto eu tive no IFET [IF 

Barbacena]. Eu tive a oportunidade de 

Ter participado de uma iniciação 

científica foi importante. 
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ingressar na equoterapia, eu tive a 

oportunidade de fazer uma iniciação 

científica, lá talvez eu também poderia ter, 

mas, às vezes, era uma coisa mais reduzida, 

mais restrita, e lá no IFET [IF Barbacena], 

não. 

12 Lá no IFET [IF Barbacena] eu notei que, 

quem está interessado em trabalhar, em 

publicar, em escrever, os professores estão ali 

pra ajudar e pra fazer você ter aquilo que 

você quer, porque foi muito isso. 

Os professores estavam disponíveis para 

os interessados em “trabalhar, publicar, 

escrever”. 

13 Assim, eu acho que mais a personalidade 

deles, tipo, claro que sempre tem alguns, 

sempre tem as exceções, né, mas a maioria 

estava sempre disposta a ajudar, a te 

incentivar [...] É o que eu vejo, que eles 

estavam sempre dispostos a ajudar mesmo, 

sabe, e isso era o diferencial de lá, eram 

muito atenciosos, muito mesmo. 

Em sua maioria, o corpo docente se 

mostrou atencioso e disponível para 

ajudar, isso foi o “diferencial” do IF. 

14 […] meu orientador de TCC, ele ia com a 

gente, assim, às vezes finais de semana, 

encontrava comigo durante a semana pra me 

ajudar sabe, pra fazer coleta, que era de 

arborização. Então assim, muito, mais muito, 

mais muito mesmo colaborativo, sabe, 

ajudava muito mesmo, e isso muitas vezes, 

pelos relatos que eu tenho das outras 

universidades, não é assim em muitos 

lugares. 

O trabalho colaborativo de um formador 

foi importante. 

15 Mas o PIBID é um dos mais importantes, 

porque ele insere realmente, o pessoal vai 

para as escolas, eu acho que é o que mais vê a 

realidade, porque esses de pesquisa é uma 

coisa mais focada na pesquisa, não é tão 

focada na licenciatura. O PIBID é focado na 

licenciatura, você vai para a escola pública, 

você vê a vivência da escola pública, então, 

acho que é um dos mais importantes até. 

O PIBID aproximou a licenciatura da 

realidade da escola pública. 

16 As voltadas pro conteúdo são muito 

importante, as pedagógicas também. Para 

área da licenciatura tem que ter, só que é a 

mesma coisa que eu falei antes, talvez falte 

um pouquinho de explicar na realidade. 

As disciplinas de conteúdo e pedagógicas 

foram importantes, embora distantes da 

realidade. 

17 Aquilo que foi pregado lá nas disciplinas de As trocas de conhecimentos e 
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licenciatura, de estabelecer uma relação de 

conhecimento, de troca de conhecimentos, de 

experiência, eu utilizei na FECIB, […] 

experiências nas disciplinas pedagógicas 

foram formativas. 

18 O que que fez eu querer dar aula? Eu acho 

que é a missão social do professor, por 

exemplo, assim, a gente forma todas as 

profissões. É uma missão mesmo, é 

gratificante quando, por exemplo, você elogia 

seus alunos e eles ficam satisfeitos, eles ficam 

felizes, sabe, de estimular, de formar novos 

cidadãos, novas profissões. Eu não estou 

ensinando pra todo mundo virar biólogo, mas 

pra eles terem o interesse pela ciência, pra 

eles aprenderem. Então essa parte é muito 

interessante, assim, de preservar a natureza, 

noções de educação, de educação ambiental, 

de convivência também, [...] Então, assim, é 

um vínculo mesmo que você constrói com 

várias pessoas, com uma sociedade e eu não 

influencio uma pessoa só, por exemplo, 

assim, igual um advogado que vai influenciar 

uma pessoa que ele vai estar ajudando, lá, 

não, são várias, várias pessoas a cuidar da 

natureza, a estudar, a saber mais sobre o seu 

corpo, o corpo humano, sobre sexualidade, 

sobre doenças sexualmente transmissíveis, a 

orientar outras pessoas, né, aí eu acho que 

começa a transformação dentro da sala de 

aula e vai se espalhando, porque aquela 

pessoa vai comentar com a família dela, “não 

pode fazer isso”, e hoje ela aprende que não 

pode fazer isso e amanhã ela vai passar para 

outras pessoas que não pode fazer isso. 

Então, assim, é uma coisa que vai 

transferindo cada vez mais. É uma missão 

social também, que não é só a questão de 

trabalhar, de ter estabilidade, porque essa 

questão nem está acontecendo comigo agora, 

porque em dezembro meu contrato acaba, 

então eu não tenho essa estabilidade, mas é 

uma questão também de você fazer o seu 

papel na sociedade, de exercer o seu papel na 

sociedade. [...] Eu acho que a licenciatura 

contribuiu pra eu pensar dessa forma 

A licenciatura contribuiu para pensar a 

educação como uma “missão social”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 4: Fragilidades do curso segundo a professora “Nobre” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 […] é uma coisa muito diferente do que a 

gente ensina em sala, porque às vezes o aluno 

não tem aquela base toda, a gente não tem 

esse tempo disponível […] 

O curso ofereceu conteúdos que não 

fazem parte dos currículos da Educação 

Básica. 

2 A realidade que o estagiário vê não é tanto 

aquela realidade do dia a dia ali, de rotina, 

que eles às vezes já estão cansados, “brigou 

com a mãe em casa, vem descontar às vezes 

na gente”, então assim, é uma rotina muito 

diferente. A cobrança também, né, o 

estagiário não tem a cobrança, a professora 

está lá e ele não vai ser cobrado pela 

professora que está ali. Agora os professores, 

eles são cobrados, pelos diretores, pelos 

alunos, pelos pais dos alunos e por todos. 

O estágio não possibilita “ver” a 

realidade/a rotina da profissão. 

3 […] muitos deles também talvez não 

passaram por essa vivência de escola pública, 

então, eles não têm muito o que contar. 

Os formadores que não tiveram 

experiências na escola pública não 

ofereceram contribuições expressivas. 

4 […] a gente aprende muito mais também 

conversando com os colegas que já estão ali 

na profissão, então, talvez até abrir as portas 

mais pra novos professores, pra pessoas que 

tem vivência no estado, pra contar as 

experiências mesmo, porque aí a gente já ia 

ter algumas questões que poderiam ser 

levantadas assim, sabe […] 

Faltaram oportunidades de interação com 

professores e suas experiências na escola 

básica. 

5 […] muitas vezes, a gente chega na escola 

despreparado mesmo, despreparado com 

relação a tudo. 

O curso não preparou bem para a 

realidade escolar. 

6 Então, assim, eu acho que falta é mais esse 

caso, porque eles estão ensinando porque eles 

querem que a gente chegue no doutorado ou 

no mestrado, mas muitos não irão chegar, 

muitos irão ficar muito tempo no estado, 

trabalhando. 

Muitos formadores atuaram presumindo 

que os estudantes iriam seguir a carreira 

acadêmica. 

7 […] uma coisa é o tato que a professora lá do 

IFET [IF Barbacena] tem com os alunos dela, 

outra coisa é o tato que eu tenho com meus 

alunos, com dificuldades. [...] muitas vezes a 

gente aprende muito com os colegas de 

trabalho coisas que a gente não aprendeu na 

A realidade do IF e da escola onde leciona 

é distinta; para lidar com estudantes que 

têm dificuldades, os colegas da escola 

ajudam mais do que os formadores do 

Instituto. 
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faculdade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.3 O Professor “Biólogo” 

 Em sua entrevista, o terceiro professor deixou claro que escolheu o curso por gostar da 

área de biologia, desde a educação básica, e que ao iniciá-lo não sabia a diferença entre 

licenciatura e bacharelado. Dessa forma, seu interesse pela carreira docente surgiu durante o 

curso: “Não pensava em dar aula. Nem passava pela minha cabeça. Eu gostava da biologia, 

de entender os seres vivos. Não pensava que eu entraria numa sala de aula, tão cedo”; “[...] 

ao longo do tempo que foi passando os períodos é que foi despertando o interesse em dar 

aula porque uma coisa que você aprende aqui e é interessante você falar pra frente, né? 

Expor isso. Então eu achei interessante a área”. 

 Em relação ao curso, ele destacou que as atividades extracurriculares, como PIBID, 

estágio, projetos de pesquisa e extensão, foram oportunidades de aprendizagem importantes: 

“[...] na verdade você está querendo é aprender, e o máximo de aprendizado que você 

conseguir absorver é interessante, mas então essas complementações como PIBID, extensão, 

estágio mesmo, é importante pra consolidar, pra consolidar o seu conhecimento [...]”. 

 Ele destacou que a qualidade dos professores do curso influenciou em seu interesse 

pela área que lecionam e, inclusive, em seguir carreira. Enfatizou que as disciplinas 

específicas contribuem mais para o exercício profissional do que as disciplinas pedagógicas, 

justificando que “[...] se a gente tem confiança na sua parte específica, que é a biológica, 

depois flui com mais facilidade lecionar”. Porém, falou que não eram feitas relações com a 

atuação do professor em sala de aula, já que muitos professores não são licenciados e/ou não 

tem experiência na educação básica. 

 As aulas práticas também foram destacadas, principalmente pela possibilidade de 

reproduzi-las em sua atuação como docente: “[…] quando a gente faz a aula prática, é 

interessante você montar uma sequência, né, do que você tá fazendo pra mostrar e ter clareza 

com o objetivo final. […] Então, assim, você ter essa organização em aula prática, ela é 

muito importante pra gente lecionar. Vai que um dia a gente não tem condições de fazer uma 

prática numa escola que falta recursos, mas eu tenho aquela coisa organizadinha, porque 

uma vez eu participei disso na prática, então eu sei basicamente como é. Então dá para eu 

fazer um planejamento bacana”. 
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 O principal fator associado ao seu ingresso na carreira docente teve relação com a 

questão financeira: “Nossa, o principal fator é trabalhar e ganhar dinheiro mesmo […]  pra 

mim, na verdade, foi mais isso mesmo porque eu já estava querendo trabalhar e ganhar 

dinheiro”. Salientou também que apesar das dificuldades encontradas no exercício da 

docência serem discutidas durante o curso, somente quando se está trabalhando é que se 

aprende realmente como enfrentá-las, por isso chegou a falar que no início da carreira “Você 

ainda é meio inseguro com aquilo, né?”. 

 Essa insegurança e a dificuldade para lidar com a realidade escolar, como 

exemplificou, com alunos desinteressados, críticas e excesso de burocracia, podem provocar a 

desistência pela profissão. E também acrescentou o excesso de trabalho, principalmente ao 

acumular cargos visando aumentar a renda salarial. Ele encerrou a entrevista comentando 

sobre a sua satisfação pela profissão: “É satisfatório porque quando você consegue fazer uma 

pessoa aprender aquilo que você dedicou, isso é legal entendeu? E a pessoa ela tem ali a sair 

espalhando isso 'Olha o que eu aprendi que legal'. Vai falando pra família, pros pais, pros 

colegas, e sai divulgando isso. Isso gera uma satisfação”. 

 As tabelas 5 e 6, mostradas a seguir, foram elaboradas com embasamento na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977) e resumem as unidades de significados associadas às 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura segundo o professor “Biólogo”. 

 

Tabela 5: Contribuições do curso segundo o professor “Biólogo” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 […] eu só fui descobrir a diferença de 

licenciatura pra bacharelado quando eu já 

estava aqui dentro. 

Durante o curso descobriu a diferença entre 

licenciatura e bacharelado. 

2 […] ao longo do tempo, que foi passando 

os períodos, é que foi despertando o 

interesse em dar aula […] 

O curso despertou o interesse pela carreira 

docente. 

3 […] porque uma coisa que você aprende 

aqui e é interessante você falar pra frente, 

né? Expor isso. Então eu achei interessante 

a área. 

Ser professor é “interessante” para você 

“falar pra frente” o que aprendeu “aqui”. 

4 Durante o curso que despertou. O interesse pela docência foi despertado 

durante o curso. 

5 Acho que os profissionais aqui. Porque os 

professores da área aqui são muito bons. 

Ajudou bastante e isso fez com que a gente 

Os professores foram “bons”, despertaram o 

interesse. Seu maior interesse é pela área da 

biologia. 
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despertasse sempre o interesse em alguma 

área. Ainda que não pedagógica, a parte 

biológica, que foi a parte interessante pra 

mim[…] 

6 […] discutia-se muito sobre essa 

valorização da educação, então, isso pode 

ter despertado uma força de vontade da 

pessoa em querer mudar essa história. 

As discussões sobre a valorização da 

educação podem despertar força de vontade. 

7 A qualificação dos profissionais aí diz 

muito, né. Porque você, às vezes, percebe 

uma flexibilidade maior de professor, né, 

uma dinâmica melhor assim em sala que te 

motiva, né. […] A continuar ou mesmo a 

lecionar também. 

A qualificação, flexibilidade e dinâmica dos 

professores motivou a lecionar. 

8 […] quando a gente faz a aula prática, é 

interessante você montar uma sequência, 

né, do que você tá fazendo pra mostrar e ter 

clareza com o objetivo final. […] Então, 

assim, você ter essa organização em aula 

prática, ela é muito importante pra gente 

lecionar. Vai que um dia a gente não tem 

condições de fazer uma prática numa escola 

que falta recursos, mas eu tenho aquela 

coisa organizadinha, porque uma vez eu 

participei disso na prática, então eu sei 

basicamente como é. Então dá para eu fazer 

um planejamento bacana. 

As aulas práticas permitiram aprender a 

organizar “uma sequência”, “ter clareza do 

objetivo, a saber “basicamente como é”.  

9 Muito, principalmente em disciplinas 

pedagógicas. Isso [as dificuldades 

encontradas pra dar aula] era bem 

discutido, sim. […] Bom, lidar mesmo é na 

hora, né […] 

As disciplinas pedagógicas discutiram as 

dificuldades da sala de aula, embora “lidar 

mesmo é na hora”. 

10 […] mas as discussões ajudavam muito pra 

você, repensar, às vezes, o que você vai 

falar dentro de sala, né. Ter cuidado pra não 

ter problema com o aluno, né. […] essas 

discussões mais humanas em sala nas 

disciplinas pedagógicas foram 

importantíssimas para dar sequência na 

realidade. 

As disciplinas pedagógicas ajudaram a 

“repensar o que falar dentro de sala”, a “ter 

cuidado”, possibilitaram discussões “mais 

humanas”. 

11 Elas contribuem mais até, né. As disciplinas específicas contribuíram 

mais. 

12 Às vezes que a gente conseguia juntar as 

duas coisas, quando tinha apresentação do 

As atividades de seminário ajudaram a 

aprender a “juntar” conhecimento específico 
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seminário, né, que aí a gente foi 

aprendendo. 

e pedagógico. 

13 […] eu percebi que o nosso curso ele é bem 

forte porque eu acho que ele tá bem focado 

na biológica, apesar de ter bastante 

disciplina pedagógica, a gente teve muitas 

discussões, mas ele é bem focado na 

biológica. 

O curso foi considerado forte porque focou 

os conhecimentos de biologia. 

14 […] se a gente tem confiança na sua parte 

específica, que é a biológica, depois flui 

com mais facilidade lecionar. 

Ter domínio dos conhecimentos biológicos 

implica ter “mais facilidade para lecionar”. 

15 Isso aconteceu comigo no PIBID. Mas não 

foi pra todos, só para os alunos do PIBID, 

né. Às vezes sugeriam uma aula, aí a gente 

terminava de fazer, montava tudo e aí sim 

fazia essa aula em sala ou no estágio. No 

estágio também. Eu peguei uma parte do 

estágio e dei sequência em outras escolas, e 

aí também a gente fazia essa comunicação 

com o supervisor, principalmente com o da 

parte pedagógica mesmo, que era do 

estágio supervisionado. 

O PIBID contribuiu no sentido de elaborar 

aulas e desenvolvê-las (dar “sequência”) nas 

escolas. 

16 […] na verdade você está querendo é 

aprender, e o máximo de aprendizado que 

você conseguir absorver é interessante, mas 

então essas complementações como PIBID, 

extensão, estágio mesmo, é importante pra 

consolidar, pra consolidar o seu 

conhecimento […] 

As atividades extracurriculares (PIBID, 

extensão) e estágio representaram  

oportunidades para “consolidar” o 

conhecimento. 

17 Eu percebi que a licenciatura melhorou 

muito assim a oratória, me ajudou também, 

sei lá, me ajudou a ser mais dinâmico, a ter 

um raciocínio um pouco mais criativo, né, 

porque a gente vai tentando criar métodos 

pra aprender, né, pra todos aprenderem […] 

O curso contribuiu para o aprimoramento de 

sua oratória, a ser “mais dinâmico” e ter 

“raciocínio criativo” para “criar métodos pra 

todos aprenderem”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 6: Fragilidades do curso segundo o professor “Biólogo” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 […] aí você começa a trabalhar na área. 

Você ainda é meio inseguro com aquilo, né. 

O curso não desenvolveu segurança para a 

docência. 

2 […] a gente percebeu que muitas Muitas disciplinas focalizaram a pesquisa na 
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disciplinas estavam focadas mesmo pra 

gente fazer mais uma pesquisa, pra 

aprofundar mesmo bem na área biológica 

[…] 

área biológica. 

3 É, a gente percebia essa dicotomia assim da 

pedagógica com a específica, biológica, 

entendeu. 

Houve oposição entre as áreas biológica e 

pedagógica. 

4 Acho que porque muitos também tinham 

uma formação biológica e não pedagógica. 

Então é aquele problema, né, é bacharel e 

tem pouca didática em sala, isso aconteceu. 

Muitos professores tinham pouca didática. 

5 Mas o meu interesse maior é na biologia 

mesmo, eu gosto da biologia, eu quero 

aprofundar no conhecimento da biologia, 

entendeu? 

O curso aprofundou o interesse pela área 

biológica. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.4 A Professora “Temporária” 

 Na quarta entrevista, conversamos com uma professora egressa que não pretende 

permanecer na carreira docente e que revelou estar assumindo aulas como professora 

temporária na rede pública estadual para ter uma renda enquanto não terminar outro curso de 

graduação que iniciou após a licenciatura: “É assim, eu pretendo dar aula pra conseguir me 

formar na veterinária, pra ter uma renda, a minha intenção de dar aula é me manter 

enquanto estiver na faculdade, porque depois minha intenção é mexer com clínica mesmo”. 

 Apesar disto, ressaltou que escolheu o curso por gostar da área de ciências e biologia 

desde a educação básica: “a disciplina já me encantava desde muito cedo, desde que eu 

comecei a estudar biologia eu já gostava muito, sempre tive certeza que minha área seria ali, 

na biológicas, não sabia em que ainda [...]”, e também pela facilidade de encontrar emprego: 

“Até quando a gente sai do ensino médio você pensa, se eu me formar pra professor eu não 

fico sem trabalhar, que não é caso de outras áreas que você precisa de ter um concurso e tal, 

você precisa se dedicar a provas. A licenciatura, não. Você já sai da faculdade, ou nem sai, 

já podendo dar aula, e isso é atrativo, porque hoje o curso superior quase todo mundo tem, 

então o mercado está muito competitivo, muito concorrido e todo mundo está buscando 

emprego, então a primeira oportunidade, fora que são cursos mais curtos”. Ainda em relação 

à empregabilidade, ela também destacou: “Eu acho que não é um campo ruim de emprego 

hoje porque, querendo ou não, está muito difícil, então, as aulas você consegue ter. É mais 
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maleável os horários. Você consegue dividir entre outras atividades e o salário não é bom, 

mas não é tão ruim como está no geral, que está pra todo mundo”. 

 Entretanto, ela comentou que o curso a “instigou a dar aula”: “Quando você entra na 

faculdade, você vê aquilo diferente, você vê que você está fazendo o outro descobrir”. Dessa 

forma, ressaltou que o estágio e as atividades extracurriculares foram importantes para 

incentivar seu interesse pela docência, apesar de não pretender permanecer na profissão: “a 

gente tem o estágio, eu tive a oportunidade ter bolsa de iniciação, então, foi bom pra ter isso. 

A gente tinha contato com turmas, a gente dava aula, além do estágio que é o obrigatório. 

Então, eu acho que sim, que estimule principalmente pra quem já tem esse dom, que não é o 

meu caso, porque eu gosto de dar aula, mas não é uma coisa que eu queira pro resto da 

minha vida”. 

 Ela destacou os seminários e disciplinas da área pedagógica como estímulos ao ensino: 

“Você tem muita aula de didática e você trabalha muito isso na faculdade, a gente apresenta 

muito seminário e eu não vejo isso em outros cursos que, inclusive, eu já passei. Então, você 

é bastante estimulado a estar ali na frente fazendo aquilo, então, principalmente quando você 

já tem aquele dom. Acredito que sim, que estimule por causa das disciplinas de didática, 

porque elas te fazem conhecer o meio de estar lá na frente e estimula. Faz com que quando 

você já gosta, você passa a gostar mais ou até descobrir um meio que você ainda não 

conhecia, eu acho que sim”. 

 Em relação aos conteúdos curriculares, ela comentou o descompasso de um conjunto 

de disciplinas do curso: “Na parte das zoologias eu fiquei muito decepcionada, porque lá são 

quatro zoologias, a gente ficou preso, são duas de invertebrados e duas de vertebrados, eu 

me vi presa em animais que eu nunca vou ter acesso, que não vão me ajudar em nada, não 

vou passar isso pra frente, em Ensino Médio não se estuda e quando chegou no que 

realmente precisava, que é o que vai estudar, foi muito resumido, jogado a meia matéria 

talvez e a didática não foi boa, pelo menos com o professor que eu tive, não foi muito 

satisfatória, então isso me deixou muito chateada”. Dessa forma, concluiu: “Tudo que eu 

preciso dar hoje em aula, ou eu já sabia de antes ou eu preciso estudar antes pra poder 

fazer”. 

 Outro problema da formação apontado foi a distância em relação à prática 

profissional: “Eu acho que é muito teórico, porque o estágio que você tem, você não tem a 

oportunidade, na maioria das vezes, não sei, algumas outras pessoas talvez tiveram. Eu não 
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tive oportunidade de estar lá na frente, você não tem aquela responsabilidade de ser o 

professor e ter que dar conta daquilo, de ter o conteúdo pra ministrar e ter que dar ele em 

determinado tempo. Então eu acho que você não vê isso na faculdade, a realidade é um 

pouco impactante e não consigo imaginar como a faculdade possa contribuir com isso, 

porque eu acho que isso é só na prática”. 

 Dessa forma, ela ressaltou a importância da experiência profissional durante o curso e 

a oportunidade que teve de dar aula por meio do CAT (Certificado de Avaliação de 

Título/Autorização para lecionar a título precário) na rede estadual de ensino. Mas destacou 

que sua experiência não foi boa: “eu já tinha experiência do PIBID que foi no IFET [IF 

Barbacena]. Dei aula lá pro primeiro e terceiro anos e foi muito bom, a gente tem supervisão 

de professor, teve o estágio que eu acompanhei em Capela Nova, que é escola de cidade 

menor e é diferente. Aí eu cheguei no Estadual, peguei 15 dias de aula pra substituir uma 

professora, cheguei lá e fiquei desesperada, queria sair de lá correndo porque me assustou, 

gritantemente”. E explicou: “A atitude dos alunos para com os professores, eram alunos de 

sexto e sétimo ano, mas eram, assim, muito difíceis. Eu não consegui dar aula, não era nada 

daquilo que eu tinha visto na faculdade”. Contudo, salientou que experiências bem sucedidas 

podem incentivar o ingresso e a permanência na profissão. 

 Por fim, comentou da importância do dom para permanecer na profissão: “quando 

você não tem o dom, não adianta você ficar pelejando muito com aquilo”, e sobre o que há de 

bom na carreira: “Eu gosto de dar aula, eu gosto desse universo de passar pro outro o que 

você sabe”, mas finalizou com sua percepção sobre a profissão: “é tão desgastante que você 

até aposenta mais cedo!”. 

 As tabelas 7 e 8, mostradas a seguir, foram elaboradas com embasamento na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977) e resumem as unidades de significados associadas às 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura segundo a professora “Temporária”. 

 

Tabela 7: Contribuições do curso segundo a professora “Temporária” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 Aí, me instigou a dar aula, eu gosto de dar 

aula, mas não é o que eu quero fazer pra 

vida toda. 

O curso a “instigou” a lecionar. 

2 Assim, foi uma oportunidade de entrar pra 

biologia, por ser só a licenciatura eu tive 

essa possibilidade de pensar em dar aula 

A licenciatura, por ser o único curso de 

ciências biológicas do IF, a fez “pensar em 

dar aula”. 



83 

 

 Unidades de Significado Codificação 

[…]. 

3 Acredito que sim, por causa da didática. 

Você tem muita aula de didática e você 

trabalha muito isso na faculdade, a gente 

apresenta muito seminário e eu não vejo 

isso em outros cursos que, inclusive, eu já 

passei. Então, você é bastante estimulado a 

estar ali na frente fazendo aquilo, então, 

principalmente quando você já tem aquele 

dom. Acredito que sim, que estimule por 

causa das disciplinas de didática, porque 

elas te fazem conhecer o meio de estar lá na 

frente e estimula. Faz com que quando 

você já gosta, você passa a gostar mais ou 

até descobrir um meio que você ainda não 

conhecia, eu acho que sim. 

As aulas de didática e os seminários 

ministrados na graduação a estimularam a 

ensinar, porque lhe fizeram “conhecer o 

meio de estar lá na frente”. 

4 Quando você entra na faculdade, você vê 

aquilo diferente, você vê que você está 

fazendo o outro descobrir, [...] 

O curso mudou sua visão sobre o ensino. 

5 […] a gente tem o estágio, eu tive a 

oportunidade ter bolsa de iniciação, então, 

foi bom pra ter isso. A gente tinha contato 

com turmas, a gente dava aula, além do 

estágio que é o obrigatório. Então, eu acho 

que sim, que estimule principalmente pra 

quem já tem esse dom, que não é o meu 

caso, porque eu gosto de dar aula, mas não 

é uma coisa que eu queira pro resto da 

minha vida, porque eu gosto de bicho, 

então, por isso que eu estou na veterinária. 

O contato com salas de aula e a experiência 

de ensinar, por meio do estágio e da 

iniciação científica, estimularam seu 

interesse pela docência. 

6 Então, a qualificação lá é excelente. Nós 

tínhamos professores com pós doc, né, só 

que isso eu acho que não faz menor 

diferença, formação, não, didáticas, sim. Eu 

tinha professores muito bem formados, 

muito bem qualificados, com nenhuma 

didática e outros nem tanto, com didáticas 

muito melhor. [...] Dependendo, eles falam 

uma linguagem que não é a mesma do 

aluno, então, por eles estarem muito bem 

formados, talvez isso dificulte quem está 

chegando. 

A alta qualificação dos professores do IF 

nem sempre se traduziu em “qualidade 

didática”. A linguagem deles pode implicar 

em dificuldade para os calouros. 

7 O PIBID sim, em específico. Os outros eu 

não cheguei a fazer, mas acredito que sim. 

Por possibilitarem contato com estudantes, o 

PIBID e outros projetos 
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Mesmo os projetos que levavam pra feira, 

você tem muito contato com aluno, você 

faz projeto com aluno, então te instiga a 

querer aquele contato e levar aquele 

conhecimento pra alguém, levar aquilo que 

você está aprendendo, dividir com outras 

pessoas, acredito que estimule, sim. 

instigaram/estimularam “levar”, “dividir” o 

conhecimento aprendido na graduação. 

8 Estimula muito, e o PIBID, principalmente, 

porque você está na sala de aula, né. [...] 

você tem contato com sala de aula, você dá 

aula, então você vê o quê que é, você chega 

mais próximo do que é, que as vezes no 

estágio não consegue. 

O PIBID a estimulou por aproximar da sala 

de aula. 

9 O acesso aos projetos, acredito que sim, 

que quem faz esse tipo de projeto sai com 

uma formação melhor […] 

A participação em projetos possibilitou 

melhor formação. 

10 Contribuiu muito [as aulas experimentais]. 

E esse contato é muito bacana, porque você 

vê o que você está estudando. É palpável. 

Você consegue ter uma noção melhor de 

tudo que você tem. No final do curso 

melhorou mais ainda. 

As aulas em laboratório contribuíram por 

possibilitar “ver o que você está estudando”. 

11 […] sendo usado lá no laboratório, eles te 

estimulam a usar depois na profissão, eu 

acho que ajuda muito. 

As aulas em laboratório estimulam/ajudam a 

“usar depois na profissão”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 8: Fragilidades do curso segundo a professora “Temporária” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 A atitude dos alunos para com os 

professores, eram alunos de sexto e sétimo 

ano, mas eram, assim, muito difíceis. Eu 

não consegui dar aula, não era nada daquilo 

que eu tinha visto na faculdade. 

O curso não a preparou para uma 

dificuldade profissional vivenciada: “não 

era nada daquilo que eu tinha visto na 

faculdade”. 

2 Eu acho que é muito teórico, porque o 

estágio que você tem, você não tem a 

oportunidade, na maioria das vezes, não 

sei, algumas outras pessoas talvez tiveram, 

eu não tive oportunidade de estar lá na 

frente, você não tem aquela 

responsabilidade de ser o professor e ter 

que dar conta daquilo, de ter o conteúdo pra 

O curso é “teórico” e o estágio não foi 

suficiente para ensinar a lidar com “a 

realidade” e os seus impactos. 
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ministrar e ter que dar ele em determinado 

tempo. Então eu acho que você não vê isso 

na faculdade, a realidade é um pouco 

impactante e não consigo imaginar como a 

faculdade possa contribuir com isso, 

porque eu acho que isso é só na prática.  

3 Alguns [professores], acho que, assim, 

poucos que pensavam nisso [formar 

professores]. 

Poucos professores faziam referência ao 

curso como de formação de professores. 

4 […] estágio obrigatório que nem sempre é 

feito com tanto compromisso e tudo. 

O estágio obrigatório nem sempre é feito 

“com compromisso”. 

5 Na parte das zoologias eu fiquei muito 

decepcionada, porque lá são quatro 

zoologias, a gente ficou preso, são duas de 

invertebrados e duas de vertebrados, eu me 

vi presa em animais que eu nunca vou ter 

acesso, que não vão me ajudar em nada, 

não vou passar isso pra frente, em Ensino 

Médio não se estuda e quando chegou no 

que realmente precisava, que é o que vai 

estudar, foi muito resumido, jogado a meia 

matéria talvez e a didática não foi boa, pelo 

menos com o professor que eu tive, não foi 

muito satisfatória, então isso me deixou 

muito chateada. [...] Tudo que eu preciso 

dar hoje em aula, ou eu já sabia de antes ou 

eu preciso estudar antes pra poder fazer. 

Houve um descompasso entre os conteúdos 

abordados no IF e os conteúdos voltados 

para o ensino médio (exemplo das 

zoologias). Esses últimos foram “jogado a 

meia matéria e a didática não foi boa”. Isto a 

deixou chateada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.5 A Professora “Influenciadora” 

A ultima entrevista foi com a única professora que escolheu o curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas por querer seguir a carreira docente: “Eu já fiz o curso sabendo que 

ia ser professora, então, já tinha isso bem claro na minha cabeça e já sabia que era isso que 

eu queria e iria seguir”. Ela acrescentou que isso tem raízes em sua infância escolar: “Eu já 

gostava, sempre gostei de dar aula, então, achava que tinha o dom. Na escola, eu sempre 

ensinava, desde pequenininha, então, vários começam pra isso, não tem jeito”. Seu gosto 

pela área de biologia vem desde a educação básica: “Sempre que eu pensei em fazer Ciências 

Biológicas era para ser professora. Eu sempre quis fazer biologia por gostar de biologia, 

despertou o interesse na própria escola, estudando”. Porém, comentou que “no primeiro 

momento eu pensei em fazer pesquisa, o bacharelado, só que aí eu vi que era um curso bem 
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limitado, a questão do bacharelado, que a licenciatura era a melhor opção e, na licenciatura, 

eu já sabia que eu iria ser professora. Sendo professora, eu sabia que, se passasse num 

concurso de uma federal, eu poderia conciliar as duas coisas, a pesquisa, que eu gosto, e dar 

aula, porque eu sempre gostei de dar aula. Então já fui ciente do que eu queria ser mesmo, 

que ia ser professora”. 

Apesar de seu interesse pela docência, a facilidade para conseguir emprego também 

foi um fator considerado em sua escolha: “Com a licenciatura, em qualquer lugar onde você 

for, precisa-se de um professor. Então, na questão de emprego, é muito mais fácil dar aula, 

conseguir um emprego dando aula, do que sendo pesquisador”. 

 Em relação ao curso, ela disse que é “desestimulante” para a carreira docente e que os 

professores que a incentivaram, não era por falarem sobre a profissão, mas, sim, pela “forma 

de ensinar mesmo”. Destacou que algumas aulas serviram como modelo para sua atuação 

profissional: “eu acho que hoje eu consigo muito bem reproduzir aulas que eu tinha com eles 

dentro de uma sala de aula. [...] Algumas a gente inventa, mas outras eu trago de 

experiências que eu tive no meu curso”; “Mostrar uma aula que você pode reproduzir em 

uma escola pública, que às vezes, você não vai ter recurso, que vai ser dinheiro do seu bolso, 

então, pra mim, eu acho que ajudou bastante, sim, nesse quesito de mostrar uma aula que 

pode ser reproduzida”. 

 Em relação às disciplinas pedagógicas, comentou que “tinha uma matéria de estágio 

docente que a gente tinha que planejar aulas diferenciadas pros alunos, por exemplo, aí 

minha turma foi muito legal. [...] Então, nesses pontos, eu acho que teve sim essa preparação 

diferenciada, eu penso nas aulas diferenciadas, aulas diferentes”. Entretanto, também 

comentou que os professores “não vão tapar o sol com a peneira”, e retrataram mais as 

dificuldades encontradas no exercício da profissão, o que, segundo ela, não estimula o 

interesse pela carreira. 

 Em relação às atividades extracurriculares que incentivaram seu interesse pela 

docência, a professora destacou a participação na FECIB: “Eu participei de várias FECIB lá e 

a gente praticamente orientava esses meninos, então, pra nós, como professores, ajudou 

bastante na formação. A questão de organização de feira, de trabalho. [...] A própria 

pesquisa, exatamente, a própria pesquisa científica”, e no PIBID: “o que me despertou 

vontade dar aula foi quando eu comecei com o PIBID, onde a gente dava aula. O meu 
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primeiro ano de PIBID era só aula de reforço lá no IFET [IF Barbacena]. Então, só dava 

aula mesmo e isso me despertou vontade maior”. 

 Segundo ela, a aproximação com a realidade é fundamental para confirmar o interesse 

pela carreira: “porque eu acho assim, na prática é que você vai ver se você vai querer dar 

aula ou não. Porque na hora que você entra em uma sala de aula, com 40 meninos, aí que 

vamos ver. Porque enquanto você não entra na sala de aula, é tudo lindo e maravilhoso, na 

teoria. É na prática que você vai ver se você vai aguentar o rojão ou não”. E para explicar 

esse “rojão”, esclareceu: “Porque a gente tem que dar aula, muitas vezes sem condições. Na 

escola que eu estou, no final do ano, não tinha dinheiro nem para a merenda e têm muitos 

meninos que vão à escola merendar. A realidade é essa. Então, as próprias condições que a 

gente tem para dar aula, hoje, bem mais que antigamente, os meninos não têm disciplina, não 

tem tanto respeito como tinham com a gente antigamente, o professor não tem mais aquela 

coisa de antigamente, eles viam o professor como um pai. Hoje em dia, não é mais assim. 

Eles acham que são nossos colegas, que a gente é qualquer pessoa e não tem tanto respeito 

mais. Então, a própria indisciplina dos alunos eu acho pode ser um desestimulador, acaba 

desestimulando mesmo. Então, eu acho que na hora da prática que a gente vê, se vai querer 

ser, realmente”. 

 E para permanecer na profissão mediante essas dificuldades, disse que é preciso gostar 

e procurar “formas de tentar melhorar”. E, assim, revelou sua percepção da profissão: “Até 

hoje em dia eu me policio muito, porque agora eu sou professora, a gente é influenciador, de 

opinião, de atitude, de tudo, então, querendo ou não, a gente é” e encerrou justificando o 

porquê de ser professora: “Porque, realmente, eu gosto. Acho que eu nasci pra isso, 

entendeu?”. 

 As tabelas 9 e 10, mostradas a seguir, foram elaboradas com embasamento na análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977) e resumem as unidades de significados associadas às 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura segundo a professora “Influenciadora”. 

 

Tabela 9: Contribuições do curso segundo a professora “Influenciadora” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 Achei que tinha mais estímulo, até nas 

aulas práticas mesmo, os professores 

falavam assim: “essa aula prática você 

pode usar com seu aluno”, sempre 

As aulas práticas estimularam o “o gosto de 

ensinar”. 
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mostrando outros caminhos, mostrando o 

gosto de ensinar. 

2 Então, hoje eu entro em uma sala de aula e 

eu vejo que, de fato, é aquilo que eles 

mostraram pra gente no curso. 

O curso mostrou a profissão. 

3 Então, eu via meus professores fazendo, 

aos trancos e barrancos, suando pra fazer 

aula prática sem recurso, a verdade é essa, 

com os recursos limitados. E é isso que eu 

tenho hoje na minha sala de aula, não é? Eu 

estou em uma escola que não me dá 

dinheiro pra nada, que é tudo limitado, e eu 

tenho que proporcionar para os alunos 

aulas diferentes. Então, como eu estava na 

mesma situação que os meus professores, 

eu acho que hoje eu consigo muito bem 

reproduzir aulas que eu tinha com eles 

dentro de uma sala de aula. [...] Algumas a 

gente inventa, mas outras eu trago de 

experiências que eu tive no meu curso. 

O curso propiciou experiências passíveis de 

reprodução na escola básica.  

4 Eu acho que a diferença é que, pra um 

curso novo, com recursos limitados, 

laboratório limitado, eles reproduziram ali 

o que a gente vai enfrentar sendo professor 

de biologia nas escolas, pelo menos nas 

escolas públicas, então, eu acho que ajudou 

muito, sim, nessa parte. 

O curso, embora novo e com limitações, 

reproduziu condições para atuação como 

professor de biologia em escola pública. 

5 Mostrar uma aula que você pode reproduzir 

em uma escola pública, que às vezes, você 

não vai ter recurso, que vai ser dinheiro do 

seu bolso, então, pra mim, eu acho que 

ajudou bastante, sim, nesse quesito de 

mostrar uma aula que pode ser reproduzida. 

Algumas aulas do curso serviram como 

modelo para reprodução em escola pública 

(provavelmente aulas utilizando materiais 

alternativos). 

6 Acho que tem mais a ver com as nossas 

experiências que a gente costuma levar pra 

sala de aula, então eu acho que tem mais a 

ver com isso do que com a titulação 

exatamente. [...] Mais da forma de ensinar 

mesmo, docência não. 

O desenvolvimento de experiências 

passíveis de reprodução na escola e a 

“forma de ensinar” dos professores foram 

consideradas mais relevantes do que a 

titulação dos docentes do curso. 

7 Para mim, fez, porque eu fiz o PIBID. Fiz 

no IFET [IF Barbacena], fiquei dois anos 

no IFET [IF Barbacena] com o PIBID, 

depois eu fui pro Amílcar, fiquei três anos. 

Para mim, fez. Eu podia aplicar tudo que eu 

O PIBID lhe possibilitou “aplicar tudo que 

via na teoria” na escola. 



89 

 

 Unidades de Significado Codificação 

vi lá na teoria, eu aplicava na própria 

escola.  

8 Então estuda, faz o estágio, faz tudo no 

mesmo lugar, exatamente, você está ali, 

você teve uma aula ali a noite sobre o 

conteúdo e, de manhã, você aplica ele na 

sala de aula pros meninos do ensino médio, 

então eu acho que valeu a pena. 

Estudar e fazer estágio na mesma instituição 

foi válido. 

9 Eu participei de várias FECIB lá e a gente 

praticamente orientava esses meninos, 

então, pra nós, como professores, ajudou 

bastante na formação. A questão de 

organização de feira, de trabalho. [...] A 

própria pesquisa, exatamente, a própria 

pesquisa científica. 

A orientação de projetos, a pesquisa e a 

organização da Feira ajudaram em sua  

formação. 

10 A própria FECIB mesmo, é aquilo que eu 

falei, você pega ali um grupo de alunos 

para orientar, para fazer um trabalho. Você 

tem que montar um projeto e desenvolver 

aquele projeto, tudo que a gente faz dentro 

de sala de aula, com os meninos, e você 

tem que montar seu cronograma, tudo que a 

gente faz dentro de uma sala de aula. Então 

é muito bom pra formação. 

A orientação de projetos de pesquisa tem 

relação com “tudo que a gente faz dentro da 

sala de aula”. 

11 Tinha uma matéria de estágio docente que a 

gente tinha que planejar aulas diferenciadas 

pros alunos, por exemplo, aí minha turma 

foi muito legal. Teve gente que pegou 

jogos normais de criança e transformou em 

coisa de biologia, coisas que você nunca 

imaginava. Eu lembro que teve um trabalho 

de uma aluna que ela fez sobre pipa, foi na 

matéria “Interdisciplinaridade e Educação”. 

Está vendo? A gente vai lembrando as 

coisas. Ela pegou o tema de pipa, o que tem 

uma pipa, você pensa o que isso tem de 

biologia, o que eu posso trabalhar com pipa 

em ciências, em biologia? Ela colocou 

várias coisas que a gente ficava pensando 

assim “gente, como eu nunca pensei nisso 

antes”, sabe? Então, nesses pontos, eu acho 

que teve sim essa preparação diferenciada, 

eu penso nas aulas diferenciadas, aulas 

diferentes. 

Uma disciplina voltada para o estágio 

oportunizou “planejar aulas diferenciadas 

pros alunos”. 
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12 É, mas, no meu caso, o que me despertou 

vontade de dar aula foi quando eu comecei 

com o PIBID, onde a gente dava aula. O 

meu primeiro ano de PIBID era só aula de 

reforço lá no IFET [IF Barbacena]. Então, 

só dava aula mesmo e isso me despertou 

vontade maior. 

O PIBID intensificou seu desejo de lecionar. 

13 Nas disciplinas de educação, a gente tinha 

esses debates, essas discussões em cima 

disso. Eles mostravam bem a realidade, que 

você não vai encontrar um mar de rosas, a 

gente já sabia disso, claro. O curso já 

preparou a gente pra isso, mas eu acho que, 

pelo menos ao meu ver, acho que eles 

pontuaram muito as coisas negativas e 

menos as positivas. Eu acho que, se 

tivessem pontuado coisas mais positivas, 

teria chamado mais gente pra atuar. 

As disciplinas de educação “mostravam bem 

a realidade”, embora tenham pontuado mais 

as “coisas negativas”. 

14 Então, o primeiro ano não teve PIBID e a 

partir do segundo até o quarto eu participei 

do PIBID, então, eu dei aula, participei 

mesmo de estar em contato com a sala de 

aula desde o segundo ano do curso. Eu vi 

que aquilo ali era, realmente, o que eu 

queria pra mim, era uma coisa que eu tinha 

gosto, não era apenas aquela coisa, “vai ser 

minha profissão”, não, eu gosto de fazer, eu 

gosto de estar ali. E hoje, dando aula, eu 

vejo que realmente eu gosto do que faço. 

O PIBID permitiu ver que “aquilo ali” era 

“realmente” o que queria. 

15 [...] a gente atuava mesmo, a gente que 

fazia plano de aula. Cada aula que a gente 

montava, a gente tinha que mandar os 

relatórios de aula, então tinha toda aquela 

rotina. Dava umas aulas diferenciadas 

também, eu lembro que a gente montou 

vários jogos, mas aula mesmo, eram essas 

aulas de reforço. Então a gente tinha que 

montar um plano do aula, montar um 

questionário para os meninos fazerem no 

final, pra ver se eles realmente tinham 

aprendido a matéria ou se precisaria repetir 

aquela aula, conteúdo. Então, a gente tinha 

rotina de um professor mesmo, no PIBID. 

O PIBID possibilitou experimentar a “rotina 

de um professor”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 10: Fragilidades do curso segundo a professora “Influenciadora” 

 Unidades de Significado Codificação 

1 Não, nenhuma. Pelo contrário, eu acho que 

o curso ali é desestimulante. 

O curso foi desestimulante em relação à 

carreira docente. 

2 Eu me senti mais estimulada pelos 

professores que não são da área de 

educação, do que com os da educação, em 

si. Porque, quando a gente começava a ter 

as matérias da área de educação, 

obviamente eles não vão tapar o sol com a 

peneira, a gente sabe que tem os meninos 

estudiosos, que ajudam e que gostam da 

gente. Tem a teoria, né, porque, na prática, 

é bem diferente. Mas não estimulava, eu 

achei bem desestimulador, eu acho que o 

curso não estimulou muito, não. 

Os professores do curso, embora realistas e 

munidos de teoria, não estimularam o 

interesse pela profissão (incluindo os das 

disciplinas de formação pedagógica). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2.6 Categorias para Análise 

 Após a fase de identificação e codificação das unidades de significados extraídas das 

entrevistas dos professores egressos do Curso Superior de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IF Barbacena, continuamos nos apoiando em Bardin (1977) e realizamos uma 

classificação em grupos de significados e, posteriormente, dividimos esses grupos em duas 

categorias, refletindo as contribuições e fragilidades do curso para o ingresso na carreira 

docente. 

 

Tabela 11: Contribuições do curso para o ingresso na carreira docente 

 Unidades de Significados Codificadas Grupos de Significados 

1 As aulas de didática e os seminários 

ministrados na graduação a estimularam a 

ensinar, porque lhe fizeram “conhecer o 

meio de estar lá na frente”. 

As disciplinas pedagógicas deram “base” 

metodológica e oportunizaram discussões 

“mais humanas” sobre a educação. 

Entretanto, houve quem disse que as 

disciplinas específicas contribuíram mais. 

2 As disciplinas pedagógicas deram 

contribuições. 

 

3 As disciplinas pedagógicas deram boa 

“base” metodológica. 

 

4 O curso ofereceu conteúdos e metodologias  
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de modo equilibrado. 

5 Uma disciplina voltada para o estágio 

oportunizou “planejar aulas diferenciadas 

pros alunos”. 

 

6 As disciplinas de educação “mostravam 

bem a realidade”, embora tenham pontuado 

mais as “coisas negativas”. 

 

7 O curso teve “professores bons” na área de 

educação, “que tinham as teorias”. 

 

8 As disciplinas de conteúdo e pedagógicas 

foram importantes, embora distantes da 

realidade. 

 

9 As trocas de conhecimentos e experiências 

nas disciplinas pedagógicas foram 

formativas. 

 

10 As discussões sobre a valorização da 

educação podem despertar força de 

vontade. 

 

11 As disciplinas pedagógicas discutiram as 

dificuldades da sala de aula, embora “lidar 

mesmo é na hora”. 

 

12 As disciplinas pedagógicas ajudaram a 

“repensar o que falar dentro de sala”, a “ter 

cuidado”, possibilitaram discussões “mais 

humanas”. 

 

13 As disciplinas específicas contribuíram 

mais. 

 

14 O curso foi considerado forte porque focou 

os conhecimentos de biologia. 

 

15 Ter domínio dos conhecimentos biológicos 

implica ter “mais facilidade para lecionar”. 

 

16 As atividades de seminário ajudaram a 

aprender a “juntar” conhecimento 

específico e pedagógico. 

 

17 As aulas em laboratório contribuíram por 

possibilitar “ver o que você está 

estudando”. 

Aulas de laboratório desenvolveram 

estímulos para a aprendizagem e serviram 

como modelos de aulas para 

desenvolvimento em escolas públicas. 

Houve quem as tenha indicado como “a 

contribuição maior”. 

18 As aulas em laboratório estimulam/ajudam  
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a “usar depois na profissão”. 

19 A licenciatura ofereceu boas aulas em 

laboratório, o que foi mais expressivo do 

que as disciplinas pedagógicas. Isto 

ampliou o leque de possibilidades para 

ensinar biologia associada ao cotidiano. No 

caso, a aula prática foi apontada como a 

única possibilidade de realizar tal 

associação. 

 

20 A contribuição é maior por parte das 

práticas de laboratório e de ensino. 

 

21 As aulas práticas estimularam o “o gosto de 

ensinar”. 

 

22 O curso propiciou experiências passíveis de 

reprodução na escola básica. 

 

23 O curso, embora novo e com limitações, 

reproduziu condições para atuação como 

professor de biologia em escola pública. 

 

24 Algumas aulas do curso serviram como 

modelo para reprodução em escola pública 

(provavelmente aulas utilizando materiais 

alternativos). 

 

25 As aulas práticas permitiram aprender a 

organizar “uma sequência”, “ter clareza do 

objetivo, a saber “basicamente como é”.  

 

26 O contato com salas de aula e a experiência 

de ensinar, por meio do estágio e da 

iniciação científica, estimularam seu 

interesse pela docência. 

Iniciação científica, extensão, PIBID e 

estágio contribuíram para a formação. 

Principalmente, estágio e PIBID, que 

favoreceram a aproximação com a realidade 

escolar, possibilitando o contato com os 

alunos e a “experiência de ensinar”. Teve 

quem disse que estimularam ou 

intensificaram o interesse pela docência. 

27 Por possibilitarem contato com estudantes, 

o PIBID e outros projetos 

instigaram/estimularam “levar”, “dividir” o 

conhecimento aprendido na graduação. 

 

28 O PIBID a estimulou por aproximar da sala 

de aula. 

 

29 A participação em projetos possibilitou 

melhor formação. 

 

30 O estágio, quando bem feito, contribui para  
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a aproximação com a realidade escolar. 

31 O PIBID também deu “boa noção” da 

realidade escolar, embora ela não tenha 

tido experiências no âmbito do mesmo. 

 

32 O estágio, se bem feito, prepara para a sala 

de aula. 

 

33 O PIBID lhe possibilitou “aplicar tudo que 

via na teoria” na escola. 

 

34 A orientação de projetos, a pesquisa e a 

organização da Feira ajudaram em sua  

formação. 

 

35 A orientação de projetos de pesquisa tem 

relação com “tudo que a gente faz dentro 

da sala de aula”. 

 

36 O PIBID intensificou seu desejo de 

lecionar. 

 

37 O PIBID permitiu ver que “aquilo ali” era 

“realmente” o que queria. 

 

38 O PIBID possibilitou experimentar a 

“rotina de um professor”. 

 

39 O estágio desempenha papel importante 

porque “vai pra escola também”. 

 

40 A iniciação científica e o estágio 

propiciaram aprendizagens para a carreira. 

 

41 Ter participado de uma iniciação científica 

foi importante. 

 

42 O PIBID aproximou a licenciatura da 

realidade da escola pública. 

 

43 A professora com quem conviveu em seu 

estágio foi “orientadora” e possibilitou 

aprendizagens. 

 

44 O PIBID contribuiu no sentido de elaborar 

aulas e desenvolvê-las (dar “sequência”) 

nas escolas. 

 

45 As atividades extracurriculares (PIBID, 

extensão) e o estágio representaram 

oportunidades para “consolidar” o 

conhecimento. 

 

46 A alta qualificação dos professores do IF 

nem sempre se traduziu em “qualidade 

Mais que a titulação, a qualidade didática e 

a dedicação dos formadores influenciaram 
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didática”. A linguagem deles pode implicar 

em dificuldade para os calouros. 

no interesse pela docência, em querer 

ensinar o que foi aprendido. 

47 Teoricamente, a qualidade da formação 

docente tem relação com a qualificação dos 

formadores. 

 

48 No curso, havia um número expressivo de 

professores licenciados, os quais 

conseguiram trazer “pro lado” e 

contextualizar. 

 

49 O desenvolvimento de experiências 

passíveis de reprodução na escola e a 

“forma de ensinar” dos professores foram 

consideradas mais relevantes do que a 

titulação dos docentes do curso. 

 

50 O corpo docente despertou o interesse  

“naquela matéria” e em “querer ensinar” “o 

quanto ela é interessante”. 

 

51 O curso tinha professores “competentes” 

que oportunizaram aprendizagens das 

“bases”. 

 

52 A dedicação dos professores foi o principal 

aspecto. 

 

53 Havia “muito professor” que “gostava de 

dar aula”, que incentivava esse aspecto. 

 

54 Os professores estavam disponíveis para os 

interessados em “trabalhar, publicar, 

escrever”. 

 

55 Em sua maioria, o corpo docente se 

mostrou atencioso e disponível para ajudar, 

isso foi o “diferencial” do IF. 

 

56 O trabalho colaborativo de um formador 

foi importante. 

 

57 Os professores foram “bons”, despertaram 

o interesse. Seu maior interesse é pela área 

da biologia. 

 

58 A qualificação, flexibilidade e dinâmica 

dos professores motivou a lecionar. 

 

59 O curso a “instigou” a lecionar. O curso incentivou o ingresso na carreira 

docente, já que possibilitou pensar sobre a 

educação e desejar transmitir o 

conhecimento aprendido. 
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60 A licenciatura, por ser o único curso de 

ciências biológicas do IF, a fez “pensar em 

dar aula”. 

 

61 O curso mudou sua visão sobre o ensino.  

62 O curso mostrou a profissão.  

63 O curso confirmou o seu “gosto” por 

ensinar. 

 

64 O curso a fez “ver” o que queria.  

65 A licenciatura contribuiu para pensar a 

educação como uma “missão social”. 

 

66 O curso despertou o interesse pela carreira 

docente. 

 

67 Ser professor é “interessante” para você 

“falar pra frente” o que aprendeu “aqui”. 

 

68 O interesse pela docência foi despertado 

durante o curso. 

 

69 Por estar cursando a licenciatura, surgiu a 

oportunidade de lecionar e firmar interesse 

pelo magistério. 

Outros. 

70 Estudar e fazer estágio na mesma 

instituição foi válido. 

 

71 Durante o curso descobriu a diferença entre 

licenciatura e bacharelado. 

 

72 O curso contribuiu para o aprimoramento 

de sua oratória, a ser “mais dinâmico” e ter 

“raciocínio criativo” para “criar métodos 

pra todos aprenderem”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 12: Fragilidades do curso para o ingresso na carreira docente 

 Unidades de Significados Codificadas Grupos de Significados 

1 O curso não a preparou para uma 

dificuldade profissional vivenciada: “não 

era nada daquilo que eu tinha visto na 

faculdade”. 

Após concluir a licenciatura, ainda teve 

professor que se sentiu inseguro ou 

despreparado para ingressar na carreira, já 

que as experiências vivenciadas não foram 

suficientes para saber lidar com a realidade 

da sala de aula das escolas públicas de 

educação básica 

2 O curso é “teórico” e o estágio não foi 

suficiente para ensinar a lidar com “a 
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 Unidades de Significados Codificadas Grupos de Significados 

realidade” e os seus impactos. 

3 Algumas vezes, o discurso dos docentes 

não se ajusta à realidade. 

 

4 O estágio não possibilita “ver” a 

realidade/rotina da profissão. 

 

5 O curso não preparou bem para a realidade 

escolar. 

 

6 A realidade do IF e da escola onde leciona 

é distinta; para lidar com estudantes que 

têm dificuldades, os colegas da escola 

ajudam mais do que os formadores do 

Instituto. 

 

7 O curso não desenvolveu segurança para a 

docência. 

 

12 Houve um descompasso entre os conteúdos 

abordados no IF e os conteúdos voltados 

para o ensino médio (exemplo das 

zoologias). Esses últimos foram “jogado a 

meia matéria e a didática não foi boa”. Isto 

a deixou chateada. 

Houve descompasso entre conteúdo 

curricular a ser trabalhado na Educação 

Básica e conteúdo trabalhado durante a 

licenciatura. 

13 O curso ofereceu conteúdos que não fazem 

parte do currículo da Educação Básica. 

 

14 Poucos professores faziam referência ao 

curso como de formação de professores. 

Muitos formadores não trabalharam 

considerando o curso como de formação de 

professores, não estimularam o interesse 

pela docência e valorizaram a pesquisa e o 

conhecimento específico. Muitos também 

não tinham atuado na educação básica, o 

que não possibilitou compartilharem 

experiências. 

8 Há diferentes formadores e isto está 

relacionado à formação que tiveram. 

 

15 O curso foi desestimulante em relação à 

carreira docente. 

 

16 Os professores do curso, embora realistas e 

munidos de teoria, não estimularam o 

interesse pela profissão (incluindo os das 

disciplinas de formação pedagógica). 

 

9 Os formadores que não tiveram 

experiências na escola pública não 

ofereceram contribuições expressivas. 
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10 Faltaram oportunidades de interação com 

professores e suas experiências na escola 

básica. 

 

17 Muitos formadores atuaram presumindo 

que os estudantes iriam seguir a carreira 

acadêmica. 

 

11 Muitos professores tinham pouca didática.  

18 O curso aprofundou o interesse pela área 

biológica. 

 

19 Muitas disciplinas focalizaram a pesquisa 

na área biológica. 

 

20 Houve oposição entre as áreas biológica e 

pedagógica. 

 

21 O estágio obrigatório nem sempre é feito 

“com compromisso”. 

O estágio obrigatório não foi 

supervisionado de forma a garantir seu 

cumprimento. 

22 Faltou acompanhamento do supervisor de 

estágio. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3 Análise dos resultados 

 Considerando inicialmente os dados construídos por meio do questionário em relação 

ao perfil dos egressos, corroborando com as pesquisas de Gatti e Barretto (2010), Bastos et al 

(2013) e Teixeira et al (2014), indicadas no primeiro capítulo, a maioria dos estudantes de 

licenciatura é do sexo feminino, o que leva à predominância de mulheres egressas no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas. 

 A faixa etária dos egressos que responderam ao questionário pode ser considerada 

ideal, pois o egresso com maior idade iniciou a licenciatura com aproximadamente 24 anos e, 

de acordo com o trabalho de Gatti e Barretto (2009), a faixa etária ideal para alunos de 

graduação seria entre 18 e 24 anos. Entretanto, a expectativa de idade avançada pode ser 

confirmada já que o curso teve um grande número de desistentes, em sua maioria com maior 

idade. 

 Gatti e Barretto (2009) indicaram que a maioria dos estudantes de licenciatura 

ascendeu o nível de formação em relação aos pais; nossa pesquisa também encontrou dados 

semelhantes, pois a maioria dos pais e mães tem somente Ensino Fundamental incompleto e 

somente uma mãe e três pais completaram a graduação. 



99 

 

 Em relação à formação inicial, percebemos que a profissão de professor não é o 

objetivo principal para a escolha do curso, uma vez que a maioria dos egressos apontou o 

interesse pela área de Ciências/Biologia, o que de certo modo sustenta a afirmação de Gatti 

(2015, p.214) relacionada à segregação entre “a formação na área do conhecimento específico 

da área dos conhecimentos pedagógicos” presente nos cursos de licenciatura brasileiros. 

 Assim, ressalta-se também que a dúvida entre ser especialista de uma área específica e 

ser professor, discutida por Gatti e Barretto (2009) e Diniz-Pereira (2011) está presente no 

curso do IF Barbacena desde a razão pela escolha do curso até a sua conclusão. Podemos 

destacar a fala da oradora da primeira turma, durante a cerimônia de colação de grau: “[...] 

agora, cada um de nós vai tomar caminhos diferentes, uns serão Botânicos, outros Zoólogos, 

Microbiologistas, Geneticistas, enfim, somos biólogos e de toda forma teremos oportunidades 

para sermos bem sucedidos naquilo que decidirmos fazer” (IF Barbacena, 2015). Entre todas 

as opções a serem seguidas, não estava ser um professor. 

 A ideia de que as disciplinas específicas da área da educação são responsáveis pela 

formação do professor foi confirmada pela maioria dos egressos, pois destacaram as 

disciplinas pedagógicas como fundamentais para a formação docente. Além dessas 

disciplinas, o estágio e o PIBID também foram indicados pelos egressos, o que confirma a 

relevância da prática docente para o desenvolvimento profissional. Entretanto, a percepção de 

que o “conhecimento disciplinar é tomado como suficiente para a atividade docente” (GATTI, 

2015, p.212) também está presente em opiniões de egressos. 

 Em relação ao ingresso na carreira docente, percebemos que somente dois egressos 

indicaram o interesse por lecionar como motivação inicial e as “facilidades” relacionadas ao 

exercício profissional como flexibilidade de horários e, até mesmo, aprovação em concurso 

público, foram mais significativas. Para permanecer na profissão, a idealização da profissão 

indicada pelo “gosto” por ensinar apareceu na fala de quatro egressos. 

 Falas como “O preconceito das pessoas em relação a ter pouca idade e já estar 

atuando na área” (egresso 4) e “Deficiência no apoio pedagógico” (egresso 14), nos remetem 

à preocupação de Diniz-Pereira (2011) com as etapas iniciais da carreira docente, quando 

destaca que “dependendo do que eles encontram pela frente, isso pode determinar inclusive 

sua permanência ou não na profissão” e a consequente necessidade em se (re)pensar a 

formação no que se refere às primeiras experiências profissionais. 
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 Por meio das entrevistas, procuramos aprofundar as questões relacionadas à formação 

inicial e suas relações com o ingresso na carreira docente. Apesar dos saberes provenientes da 

formação para o magistério, segundo Tardif (2014), ser apenas um dos saberes mobilizados 

pelos professores em sua atuação profissional, esses saberes foram o foco das discussões com 

os professores. 

 Entretanto, antes de discutir esses saberes, consideramos importante destacar que três 

professoras que relataram pretender permanecer na docência indicaram certa idealização da 

profissão, associando-a com termos como “vocação”, “nobreza”, “exemplo”, “dom”, 

“influência”. Apesar delas não terem mencionado aspectos familiares em relação à escolha 

profissional, acreditamos que essa percepção pode ser proveniente dos seus saberes pessoais 

(TARDIF, 2014), tendo sido educadas, provavelmente, num ambiente que valorizava a 

profissão docente. Assim, podemos destacar as seguintes falas: 

O reconhecimento, a remuneração, pode ser isso tudo. [...] Então, eu acho que pode 

ser a desmotivação, a desvalorização, a falta de reconhecimento, eu acho que o 

acúmulo disso tudo. E porque não está na vocação da pessoa, porque, quem 

realmente gosta, tenta mudar esse quadro, por mais absurdo que pareça você tentar 

lutar contra, mas eu acho que a gente está aí pra isso, eu acho que é. (Professora 

“Vocação”, ao comentar sobre as possíveis razões para desistência da profissão). 
 

Então, assim, na licenciatura, se você tiver a vocação, porque também se você não 

tiver a vocação, você não vai aguentar a pressão, você pode tentar mesmo, mas não 

vai aguentar muito tempo (Professora “Nobre”). 
 

[...] muitas vezes a gente serve de exemplo. Então, por exemplo, em questão de 

tudo, né. Você vira exemplo de como se vestir, de como se portar, como tratar as 

pessoas, então, assim, você vira um ser pra ser espelhado, pras outras pessoas se 

espelharem em você, ou não, ou se elas tiverem uma experiência negativa também 

não se espelharem em você, pra não fazer daquele jeito, né. (Professora “Nobre”). 
 

Eu já gostava, sempre gostei de dar aula, então, achava que tinha o dom. Na escola, 

eu sempre ensinava, desde pequenininha, então, vários começam pra isso, não tem 

jeito. (Professora “Influenciadora”). 
 

Até hoje em dia eu me policio muito, porque agora eu sou professora, a gente é 

influenciador, de opinião, de atitude, de tudo, então, querendo ou não, a gente é. 

(Professora “Influenciadora”). 
 

Porque, realmente, eu gosto. Acho que eu nasci pra isso, entendeu? (Professora 

“Influenciadora”). 
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 Percebemos, assim, que os valores associados à profissão docente são um recurso para 

enfrentar as dificuldades e a desvalorização da profissão docente apontadas pelos estudos 

apresentados no primeiro capítulo. 

 Em relação aos saberes da formação como aluna da educação básica (TARDIF, 2014), 

podemos destacar a professora “Influenciadora”, que comentou se recordar de práticas de seus 

professores, principalmente dos professores de ciências, e por esta razão considerou 

significativa a capacidade de influenciar que os professores possuem: 

É engraçado que eu paro pra pensar, eu fico lembrando dos meus professores, 

principalmente os de ciências, são os que eu tenho mais recordações boas, de aulas 

interessantes, de coisas interessantes que eu fazia na escola, nessa disciplina. 

Então, eu acho que influencia muito. (Professora “Influenciadora”). 
 

 Todos os professores ressaltaram que o interesse pela área do curso teve origem na 

educação básica: 

[...] biologia sempre foi uma paixão na minha vida. (Professora “Vocação”). 
 

[...] eu sempre gostei muito de biologia, de ciências. (Professora “Nobre”). 
 

[...] eu gostava da biologia, de entender os seres vivos. (Professor “Biólogo”). 
 

[...] eu gostava muito de biologia. (Professora “Temporária”). 
 

Sempre que eu pensei em fazer Ciências Biológicas era para ser professora. Eu 

sempre quis fazer biologia por gostar de biologia, despertou o interesse na própria 

escola, estudando. (Professora “Influenciadora”). 
 

 Dessa forma, concordamos que esses saberes influenciam a inserção na docência, e, 

apesar deles não terem comentado que utilizam as práticas de seus professores da educação 

básica como exemplos, remeteram às suas lembranças como alunos e, de acordo com Tardif 

(2014) durante os anos que passaram como alunos, as percepções sobre o ensino e ato de 

ensinar são interiorizadas e acompanham os docentes em suas práticas, sofrendo alterações de 

acordo com as experiências proporcionadas pelos processos de formação inicial e continuada, 

e também pela própria atuação profissional. 

 A inserção na docência é um momento de diversas aprendizagens sobre a escola, os 

alunos, os demais profissionais da escola e o próprio trabalho, a preparação e realização das 

aulas, assim, é um momento importante para perceber as dicotomias e articulações entre a 

formação e a prática profissional. 
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 Para comentar sobre as relações entre a licenciatura e o ingresso na carreira docente, 

estavam em discussão, essencialmente, os saberes provenientes da formação profissional. De 

acordo com Tardif (2014), esses são os saberes transmitidos pelas instituições formadoras, por 

intermédio das disciplinas e de atividades como o estágio. Assim, analisamos os grupos de 

significados, já apresentados, separados em duas categorias: contribuições do curso para o 

ingresso na carreira docente e fragilidades do curso para o ingresso na carreira docente. 

 

3.3.1 Contribuições do curso para o ingresso na carreira docente 

 Os professores destacaram que as disciplinas pedagógicas deram “base” 

metodológica e oportunizaram discussões “mais humanas” sobre a educação. 

Entretanto, houve quem disse que as disciplinas específicas contribuíram mais. 

 Notamos na fala da professora “Vocação”, que começou a trabalhar como docente 

ainda durante o curso de licenciatura, a percepção de como as disciplinas pedagógicas deram 

“base” para sua prática docente: 

Muito. Eu percebi, por começar no terceiro período, eu acho que eu tive só 

psicologia antes de começar a dar aula, eu não tive aquelas metodologias e, assim, 

do que eu comecei, pra base que eu tive depois das disciplinas, ajuda muito, muito 
mesmo. (Professora “Vocação”). 

 

 Também enfocando as disciplinas pedagógicas e suas “teorias”, a professora “Nobre” 

comentou: 

Além, também, que eu tinha alguns professores muito bons lá no IFET [IF 

Barbacena], por exemplo, aquelas aulas na área de educação que a gente tem nos 

cursos de Licenciatura, tinham muitos professores bons também, que tinham as 

teorias que eles contavam […] (Professora “Nobre”). 
 

 O professor “Biólogo” lembrou que as discussões proporcionaram (re)pensar o 

comportamento do docente em relação aos alunos: 

[…] mas as discussões ajudavam muito pra você, repensar, às vezes, o que você vai 

falar dentro de sala, né. Ter cuidado pra não ter problema com o aluno, né. […] 

essas discussões mais humanas em sala nas disciplinas pedagógicas foram 

importantíssimas para dar sequência na realidade. (Professor “Biólogo”). 
 

 A professora “Influenciadora” ressaltou as oportunidades de planejamento de aulas 

diferenciadas para sua formação: 

Tinha uma matéria de estágio docente que a gente tinha que planejar aulas 

diferenciadas pros alunos, por exemplo, aí minha turma foi muito legal. Teve gente 

que pegou jogos normais de criança e transformou em coisa de biologia, coisas que 

você nunca imaginava. Eu lembro que teve um trabalho de uma aluna que ela fez 
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sobre pipa, foi na matéria “Interdisciplinaridade e Educação”. Está vendo? A gente 

vai lembrando as coisas. Ela pegou o tema de pipa, o que tem uma pipa, você pensa 

o que isso tem de biologia, o que eu posso trabalhar com pipa em ciências, em 

biologia? Ela colocou várias coisas que a gente ficava pensando assim “gente, 

como eu nunca pensei nisso antes”, sabe? Então, nesses pontos, eu acho que teve 

sim essa preparação diferenciada, eu penso nas aulas diferenciadas, aulas 

diferentes. (Professora “Influenciadora”). 
 

 Assim, percebemos que os egressos enfocaram mais as disciplinas pedagógicas, os 

saberes baseados nas ciências da educação e nas ideologias pedagógicas (TARDIF, 2014), 

como contribuições para a carreira docente, já que oportunizaram aprendizagens sobre 

metodologias de ensino diversificadas e práticas pedagógicas. Entretanto, lembramos que 

conforme apresentado no primeiro capítulo, a grande maioria das disciplinas do curso é 

relacionada aos conteúdos específicos da área. 

 As disciplinas específicas, da área biológica, também foram destacadas, o professor 

“Biólogo”, as considerou como principais, em função do domínio do conteúdo para lecionar: 

[…] eu percebi que o nosso curso ele é bem forte porque eu acho que ele tá bem 

focado na biológica, apesar de ter bastante disciplina pedagógica, a gente teve 

muitas discussões, mas ele é bem focado na biológica. (Professor “Biólogo”). 
 

[…] se a gente tem confiança na sua parte específica, que é a biológica, depois flui 

com mais facilidade lecionar. (Professor “Biólogo”). 
 

 Assim, os saberes pertencentes ao campo das ciências biológicas também foram 

apresentados como necessários para a formação, remetendo aos saberes disciplinares 

indicados por Tardif (2014). 

 Já as professoras “Nobre” e “Vocação” ressaltaram a necessidade do equilíbrio entre 

as disciplinas: 

As voltadas pro conteúdo são muito importante, as pedagógicas também. Para área 

da licenciatura tem que ter, só que é a mesma coisa que eu falei antes, talvez falte 

um pouquinho de explicar na realidade. (Professora “Nobre”). 
 

É equilibrado. Tem que ser a união das duas. Não adianta você ter só uma boa 

metodologia e não ter conteúdo, e também ter o conteúdo e não conseguir passar 

pros alunos, então é a união das duas com certeza, no mesmo peso. (Professora 

“Vocação”). 
 

 Considerando essas falas, lembramos que Gatti (2013-2014, p.39) salienta que os 

cursos de licenciatura “segregam a formação na área específica dos conhecimentos 

pedagógicos, dedicando parte exígua de seu currículo às práticas profissionais docentes, às 

questões da escola, da didática e da aprendizagem escolar”. Assim, notamos que os 
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professores iniciantes percebem a relevância dessa articulação, afinal, conforme Garcia 

(2010), além dos conhecimentos da matéria, os conhecimentos do contexto, dos alunos, de si 

e de como se ensina são necessários ao processo educativo. 

 Ainda relacionadas às disciplinas, estão as aulas práticas ou aulas de laboratório, 

quatro egressos destacaram que as aulas de laboratório desenvolveram estímulos para a 

aprendizagem e serviram como modelos de aulas para desenvolvimento em escolas 

públicas. Houve quem as tenha indicado como “a contribuição maior”. 

 A professora “Temporária” ressaltou a contribuição das aulas práticas para a própria 

aprendizagem do conteúdo acadêmico: 

Contribuiu muito. E esse contato é muito bacana, porque você vê o que você está 
estudando, é palpável, você consegue ter uma noção melhor de tudo que você tem,  

no final do curso melhorou mais ainda. (Professora “Temporária”). 
 

 Os demais professores destacaram a importância dessas aulas para a atuação 

profissional. A professora “Vocação” comentou que perceber os diferentes recursos para 

trabalhar um conteúdo, além do “quadro e livro”, faz parte do “encantamento” pela profissão: 

Eu acho que, mais que as disciplinas pedagógicas, são as práticas. Porque no curso 

daqui, tivemos aulas de laboratório muito boas e eu acho que foi isso. Porque o 

professor, quando ele percebe que ele não tem só ali a sala de aula, um quadro e 

um livro pra dar aula, eu acho que isso faz parte do encantamento, ver o quanto 

você pode atingir o aluno ali, pra ele poder associar o conteúdo no cotidiano, e 

você só consegue isso com aula prática. E, graças a Deus, na biologia a gente tem 

muito isso, então eu acho que é uma possibilidade. (Professora “Vocação”). 
 

 Já os professores “Influenciadora” e “Biólogo” falaram da possibilidade de reproduzir 

as aulas práticas na educação básica, como modelos: 

Achei que tinha mais estímulo, até nas aulas práticas mesmo, os professores 

falavam assim: “essa aula prática você pode usar com seu aluno”, sempre 

mostrando outros caminhos, mostrando o gosto de ensinar. (Professora 

“Influenciadora”). 
 

[…] quando a gente faz a aula prática, é interessante você montar uma sequência, 

né, do que você tá fazendo pra mostrar e ter clareza com o objetivo final. […] 

Então, assim, você ter essa organização em aula prática, ela é muito importante pra 

gente lecionar. Vai que um dia a gente não tem condições de fazer uma prática 

numa escola que falta recursos, mas eu tenho aquela coisa organizadinha, porque 

uma vez eu participei disso na prática, então eu sei basicamente como é. Então dá 

para eu fazer um planejamento bacana. (Professor “Biólogo”). 
 

 Essas aprendizagens destacaram-se como um diferencial para os professores iniciantes 

em questão, pois possibilitou continuarem a usá-las em suas salas de aula, apesar dessas 

práticas indicarem apenas a aplicação dos conhecimentos teóricos. 
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 Ainda em relação aos saberes provenientes da formação profissional, os egressos 

comentaram que iniciação científica, extensão, PIBID e estágio contribuíram para a 

formação. Principalmente, estágio e PIBID, que favoreceram a aproximação com a 

realidade escolar, possibilitando o contato com os alunos e a “experiência de ensinar”. 

Teve quem disse que estimularam ou intensificaram o interesse pela docência. 

 O estágio supervisionado é considerado uma fonte de aquisição de saberes da 

formação profissional, segundo Tardif (2014). Por meio dele, o licenciando deve se inserir e 

compreender o ambiente e a cultura escolar e, de fato, a professora “Vocação” ressaltou essa 

importância: 

Eu acho que prepara, sim. O que prepara é o estágio, realmente. Inclusive, você 
pode começar bem no início o estágio e isso eu acho que é importante, um estágio 

bem feito, por isso. [...] Mas depois da formação completa, a pessoa sai daqui 

sabendo o que é uma sala de aula, sim, se ela fez um estágio bem feito, com certeza. 

(Professora “Vocação”). 
 

 Somente a professora “Nobre” destacou o papel da professora da escola básica, mas de 

forma passiva, apenas a atuação dela servindo como exemplo: 

[...] principalmente se você tem uma orientadora boa, tive uma orientadora muito 

boa [...], que é uma professora já há mais tempo [...], aí ela apresentava umas aulas 

muito diferentes, muito legais, gostava muito do que ela fazia, então a gente acaba 

que vai aprendendo com essa dinâmica, né. (Professora “Nobre”). 
 

 Assim, apesar das professoras terem indicado a relevância do estágio, as falas 

sugeriram uma condição passiva, como observadoras da realidade escolar. 

 O PIBID foi comentado como uma experiência que possibilitou a interação com a 

escola. O PIBID tem como principais objetivos o incentivo à formação de professores para a 

educação básica e a promoção da melhoria da qualidade de ensino da educação básica 

pública, ele possibilita o contato com a realidade escolar, dentro e fora da sala de aula, 

promovendo reflexões e estudos. O Programa foi comentado por todos os professores: 

Eu não tive a oportunidade, mas eu acho que é uma boa, dá pra ter uma boa noção 

pelo PIBID, né. (Professora “Vocação”). 
 

Estimula muito, e o PIBID, principalmente, porque você está na sala de aula, né. 

[...] você tem contato com sala de aula, você dá aula, então você vê o quê que é, 

você chega mais próximo do que é, que as vezes no estágio não consegue. 

(Professora “Temporária”). 
 

Então, o primeiro ano não teve PIBID e a partir do segundo até o quarto eu 

participei do PIBID, então, eu dei aula, participei mesmo de estar em contato com a 

sala de aula desde o segundo ano do curso. Eu vi que aquilo ali era, realmente, o 
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que eu queria pra mim, era uma coisa que eu tinha gosto, não era apenas aquela 

coisa, “vai ser minha profissão”, não, eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali. E 

hoje, dando aula, eu vejo que realmente eu gosto do que faço. (Professora 

“Influenciadora”). 
 

Mas o PIBID é um dos mais importantes, porque ele insere realmente, o pessoal vai 

para as escolas, eu acho que é o que mais vê a realidade, porque esses de pesquisa 

é uma coisa mais focada na pesquisa, não é tão focada na licenciatura, o PIBID é 

focado na licenciatura, você vai para a escola pública, você vê a vivência da escola 

pública, então, acho que é um dos mais importantes até. (Professora “Nobre”). 
 

Isso aconteceu comigo no PIBID. Mas não foi pra todos, só para os alunos do 

PIBID, né. Às vezes sugeriam uma aula, aí a gente terminava de fazer, montava 

tudo e aí sim fazia essa aula em sala ou no estágio. No estágio também. Eu peguei 

uma parte do estágio e dei sequência em outras escolas, e aí também a gente fazia 

essa comunicação com o supervisor, principalmente com o da parte pedagógica 

mesmo, que era do estágio supervisionado. (Professor “Biólogo”). 
 

[…] na verdade você está querendo é aprender, e o máximo de aprendizado que 

você conseguir absorver é interessante, mas então essas complementações como 

PIBID, extensão, estágio mesmo, é importante pra consolidar, pra consolidar o seu 
conhecimento […] (Professor “Biólogo”). 

 

 Notamos que o PIBID agregou aos professores aprendizagens sobre o planejar e, dessa 

forma, percebemos que as atividades que oportunizaram a construção de conhecimentos sobre 

a escola e que se aproximaram do trabalho em sala de aula, contribuíram para o 

desenvolvimento acadêmico e possibilitaram o início da construção dos saberes experienciais 

(TARDIF, 2014), fundamentais entre os saberes docentes. A professora “Influenciadora” 

descreveu essa aproximação com a “rotina de um professor”: 

[...] a gente atuava mesmo, a gente que fazia plano de aula. Cada aula que a gente 

montava, a gente tinha que mandar os relatórios de aula, então tinha toda aquela 

rotina. Dava umas aulas diferenciadas também, eu lembro que a gente montou 

vários jogos, mas aula mesmo, eram essas aulas de reforço. Então a gente tinha que 

montar um plano do aula, montar um questionário para os meninos fazerem no 

final, pra ver se eles realmente tinham aprendido a matéria ou se precisaria repetir 

aquela aula, conteúdo. Então, a gente tinha rotina de um professor mesmo, no 
PIBID. (Professora “Influenciadora”). 

 

 Por meio dessas experiências, os licenciandos vivenciaram situações que anteciparam 

um pouco o “choque do real” (HUBERMAN, 1992) e possibilitaram maior confiança para 

superar as dificuldades que surgiram durante sua prática escolar. 

 Associado aos saberes que são construídos durante a formação profissional, é 

interessante ressaltar que segundo os egressos o curso incentivou o ingresso na carreira 
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docente, já que possibilitou pensar sobre a educação e desejar transmitir o 

conhecimento aprendido. 

 Três professores entrevistados comentaram que o curso os incentivou a ingressar na 

carreira docente: 

Aí, me instigou a dar aula, eu gosto de dar aula, mas não é o que eu quero fazer pra 

vida toda. (Professora “Temporária”). 
 

E ao longo da faculdade, aí eu fui descobrindo que eu gostava de ensinar, que eu 

gostava de dar aula, aí só foi confirmando que eu tinha feito a escolha certa mesmo. 

(Professora “Nobre”). 
 

[…] ao longo do tempo, que foi passando os períodos, é que foi despertando o 

interesse em dar aula […] (Professor “Biólogo”). 
 

 As professoras “Vocação” e “Influenciadora” mencionaram que o curso foi 

desestimulante sobre a carreira docente, já que discutiu as dificuldades da profissão, mas, 

mesmo assim, encontraram estímulos durante o curso: 

É, mas, no meu caso, o que me despertou vontade de dar aula foi quando eu 

comecei com o PIBID, onde a gente dava aula. O meu primeiro ano de PIBID era 

só aula de reforço lá no IFET [IF Barbacena]. Então, só dava aula mesmo e isso me 

despertou vontade maior. (Professora “Influenciadora”). 
 

Quando você vai pra realidade é que realmente você fala, isso é pra mim ou isso 

não é. Eu comecei a dar aula no terceiro período, então, é bem recente ainda o 

curso, né e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero.(Professora “Vocação”). 
 

 A experiência de começar a dar aula indicada pela professora “Vocação” foi por meio 

do CAT (Certificado de Avaliação de Título). Essa autorização para lecionar a título precário 

é oportunizada pela Superintendência Regional de Ensino do estado de Minas Gerais ao 

candidato que pretenda ministrar aulas na educação básica, mas ainda seja matriculado e 

frequente em curso superior ou que tenha curso superior, mas não seja habilitado para lecionar 

a disciplina que pleiteia a vaga. Muitos licenciandos começam a lecionar durante a graduação, 

assim, o fato de serem alunos de uma licenciatura oportunizou experiências pedagógicas em 

sala de aula. 

 Além da professora “Vocação”, que confirmou seu interesse pela profissão mediante 

esta oportunidade, a professa “Temporária” também teve sua primeira experiência docente 

através do CAT, no entanto, essa experiência a “assustou”: 

Minha primeira experiência, tipo, eu já tinha experiência do PIBID que foi no IFET 

[IF Barbacena], dei aula lá pro primeiro e terceiro anos e foi muito bom, a gente 

tem supervisão de professor, teve o estágio que eu acompanhei em Capela Nova, 
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que é escola de cidade menor e é diferente, ai eu cheguei no Estadual, peguei 15 

dias de aula pra substituir uma professora, cheguei lá e fiquei desesperada, queria 

sair de lá correndo porque me assustou, gritantemente. (Professora “Temporária”). 
 

 Esse “susto” a fez não querer voltar a dar aula:  

Na faculdade eu não sei se você chega a presenciar isso [de desencantar pela 
profissão], se não tiver uma experiência igual eu tive. [...] acho que na experiência 

você consegue, se for o caso, eu fiquei desesperada essa primeira vez, eu não queria 

voltar nunca mais, tanto que eu fui pegar aula agora, 3 anos depois. (Professora 

“Temporária”). 
 

 Apesar da experiência ter sido diferente para as professoras, ambas consideraram 

importante essa oportunidade por considerarem ser possível conhecer a realidade da sala de 

aula e confirmar (ou não) o interesse pela profissão. 

 Responsáveis diretos pela formação profissional nas instituições de ensino, os 

professores formadores foram citados, entretanto, mais que a titulação, a qualidade didática 

e a dedicação dos formadores influenciaram no interesse pela docência, em querer 

ensinar o que foi aprendido. 

 Quatro egressos destacaram essa influência da qualificação e das ações dos 

formadores da licenciatura no interesse em seguir a carreira: 

Pra escolher ser professor, eu acho que influencia, sim. Porque está diretamente 
ligado à forma como é passado, então, teoricamente, quanto melhor qualificado o 

professor, ele vai passar, ele vai te mostrar todas as possibilidades daquela 

profissão que você está seguindo. (Professora “Vocação”). 
 

Acho que tem mais a ver com as nossas experiências que a gente costuma levar pra 

sala de aula, então eu acho que tem mais a ver com isso do que com a titulação 

exatamente. [...] Mais da forma de ensinar mesmo, docência não. (Professora 

“Influenciadora”). 
 

[...] os professores são muito bons, então, eles te oferecem isso, eles te fazem sentir 

interesse naquela matéria e ver o quanto ela é interessante e você querer ensinar 

pras outras pessoas também o quanto aquilo é interessante, sabe, […] (Professora 

“Nobre”). 
 

Acho que os profissionais aqui. Porque os professores da área aqui são muito bons. 

Ajudou bastante e isso fez com que a gente despertasse sempre o interesse em 

alguma área. Ainda que não pedagógica, a parte biológica, que foi a parte 

interessante pra mim […] (Professor “Biólogo”). 
 

 O saber-ser e o saber-fazer dos formadores se revelam como exemplos para os 

professores egressos. 
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 Entre os Outros aspectos considerados como contribuições do curso pelos professores 

egressos, foi citado o desenvolvimento de habilidades pessoais, como as indicadas pelo 

professor “Biólogo”: 

Eu percebi que a licenciatura melhorou muito assim a oratória, me ajudou também, 

sei lá, me ajudou a ser mais dinâmico, a ter um raciocínio um pouco mais criativo, 

né, porque a gente vai tentando criar métodos pra aprender, né, pra todos 

aprenderem […]. (Professor “Biólogo”). 
 

 Como também aspectos relacionados ao Instituto Federal: 

Então estuda, faz o estágio, faz tudo no mesmo lugar, exatamente, você está ali, 

você teve uma aula ali a noite sobre o conteúdo e, de manhã, você aplica ele na sala 

de aula pros meninos do ensino médio, então eu acho que valeu a pena. (Professora 

“Influenciadora”). 
 

 Dessa forma, a professora “Influenciadora” considerou válido ter feito a licenciatura 

em uma instituição que possibilitava fazer o estágio “no mesmo lugar”. 

 

3.3.2 Fragilidades do curso para o ingresso na carreira docente 

 Também importante para (re)pensar a formação inicial, estão as fragilidades do curso 

para o ingresso na carreira docente. O “choque do real” (HUBERMAN, 1992) é uma 

dificuldade marcante para o professor iniciante, já que ele somente visualizou a docência a 

partir das teorias e práticas possibilitadas, principalmente, por meio dos estágios 

supervisionados, mas que geralmente não revelam completamente a realidade escolar. 

 Assim, após concluir a licenciatura, ainda teve professor que se sentiu inseguro ou 

despreparado para ingressar na carreira, já que as experiências vivenciadas não foram 

suficientes para saber lidar com a realidade da sala de aula das escolas públicas de 

educação básica. 

 A dicotomia entre formação acadêmica e realidade prática não foi comentada somente 

por uma professora: a “Influenciadora”. Todos os demais indicaram que somente na prática é 

possível compreender a realidade, mesmo mediante a realização do estágio: 

Mas, às vezes só falavam, você não tem noção, né. (Professora “Vocação”). 
 

Eu acho que é muito teórico, porque o estágio que você tem, você não tem a 

oportunidade, na maioria das vezes, não sei, algumas outras pessoas talvez tiveram, 

eu não tive oportunidade de estar lá na frente, você não tem aquela 

responsabilidade de ser o professor e ter que dar conta daquilo, de ter o conteúdo 
pra ministrar e ter que dar ele em determinado tempo. Então eu acho que você não 

vê isso na faculdade, a realidade é um pouco impactante e não consigo imaginar 

como a faculdade possa contribuir com isso, porque eu acho que isso é só na 

prática. (Professora “Temporária”). 
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A realidade que o estagiário vê não é tanto aquela realidade do dia a dia ali, de 
rotina, que eles às vezes já estão cansados, “brigou com a mãe em casa, vem 

descontar às vezes na gente”, então assim, é uma rotina muito diferente. A cobrança 

também, né, o estagiário não tem a cobrança, a professora está lá e ele não vai ser 

cobrado pela professora que está ali. Agora os professores, eles são cobrados, pelos 

diretores, pelos alunos, pelos pais dos alunos e por todos. (Professora “Nobre”). 

 

[…] aí você começa a trabalhar na área. Você ainda é meio inseguro com aquilo, 

né? (Professor “Biólogo”). 
 

 A articulação entre a instituição de educação superior e a escola de educação básica, 

procurando reconhecer a escola como espaço de formação, é apontada como uma 

possibilidade real de aproximar essas duas realidades, principalmente pelo fato dos 

professores da educação básica possuírem seus saberes experienciais (TARDIF, 2014), que 

podem ser compartilhados com os licenciandos e contribuir com a formação.  

 Essa interação poderia contribuir também para, talvez, amenizar o aspecto da 

“sobrevivência”, na fase inicial da carreira docente, indicado por Huberman (1992), em que 

há o “choque do real”, inclusive, presente na fala dos nossos sujeitos: 

A atitude dos alunos para com os professores, eram alunos de sexto e sétimo ano, 

mas eram, assim, muito difíceis, eu não consegui dar aula, não era nada daquilo 

que eu tinha visto na faculdade. (Professora “Temporária”). 

 

[…] muitas vezes, a gente chega na escola despreparado mesmo, despreparado com 

relação a tudo. (Professora “Nobre”). 

 

[…] uma coisa é o tato que a professora lá do IFET [IF Barbacena] tem com os 

alunos dela, outra coisa é o tato que eu tenho com meus alunos, com dificuldades. 

[...] muitas vezes a gente aprende muito com os colegas de trabalho coisas que a 

gente não aprendeu na faculdade.(Professora “Nobre”). 
 

 Essas falas demonstram que, mesmo após concluir todas as exigências curriculares do 

curso de licenciatura, inclusive com realização de atividades extracurriculares, ou seja, 

construírem seus saberes da formação profissional (TARDIF, 2014), os professores não se 

consideram preparados para ingressarem na profissão, o que corrobora com os estudos que 

mostram que os cursos de licenciatura não priorizam a formação para o exercício do 

magistério (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011), com predominância da parte teórica. Uma 

formação inicial que prepare completamente para toda e qualquer realidade é praticamente 

impossível, mas espera-se que pelo menos o “choque do real” não signifique para os 

professores iniciantes uma sensação de completo despreparo profissional. 
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 Também associado a esse distanciamento em relação ao exercício do magistério, os 

egressos disseram que houve descompasso entre conteúdo curricular a ser trabalhado na 

Educação Básica e conteúdo trabalhado durante a licenciatura. 

 Tradicionalmente, conforme indicado por Saviani (2009), os currículos priorizavam os 

conteúdos a serem ensinados desvalorizando os aspectos didáticos-pedagógicos, notamos que 

dois egressos indicaram certo distanciamento entre o conteúdo a ser trabalhado na Educação 

Básica e o abordado durante a licenciatura. A professora “Temporária” indicou: 

 “[...] não vou passar isso pra frente, em Ensino Médio não se estuda e quando 

chegou no que realmente precisava, que é o que vai estudar, foi muito resumido, 

jogado a meia matéria talvez [...] Tudo que eu preciso dar hoje em aula, ou eu já 

sabia de antes ou eu preciso estudar antes pra poder fazer”. 
 

 Ou seja, um determinado conteúdo, que faz parte do currículo do Ensino Médio, foi 

trabalhado de forma “resumida” na Licenciatura. Enquanto a professora “Nobre”, 

concordando com esse distanciamento, também disse sobre os conteúdos curriculares: “[…] é 

uma coisa muito diferente do que a gente ensina em sala [...]”. 

 Notamos que as duas professoras desejavam maior conhecimento em relação ao 

conteúdo a ser ensinado, ou seja, maior domínio dos saberes curriculares (TARDIF, 2014). 

Entretanto, o professor “Biólogo” deixou claro que considerava o curso “forte” por priorizar 

as disciplinas da área biológica. Acreditamos, assim, que existiu falta de articulação do 

conhecimento específico com o currículo de atuação profissional dos licenciados como 

professores. 

 Outro exemplo dessa falta de articulação foi o comentário de que muitos formadores 

não trabalharam considerando o curso como de formação de professores, não 

estimularam o interesse pela docência e valorizaram a pesquisa e o conhecimento 

específico. Muitos também não tinham atuado na educação básica, o que não 

possibilitou compartilharem experiências. 

 A dificuldade para compreender a identidade do curso como de formação de 

professores, pode ter relação com a formação do corpo docente e com a própria legislação, no 

caso da biologia, em que o exercício da profissão de Biólogo pode ser realizado da mesma 

forma por bacharéis e licenciados (BRASIL, 1979). 

 Todos os egressos entrevistados fizeram referência a aspectos do curso que se 

distanciavam do objetivo de formar professores: 

Alguns [professores], acho que, assim, poucos que pensavam nisso [formar 

professores]. (Professora “Temporária”). 
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Então, assim, eu acho que falta é mais esse caso, porque eles estão ensinando 
porque eles querem que a gente chegue no doutorado ou no mestrado, mas muitos 

não irão chegar, muitos irão ficar muito tempo no estado, trabalhando. (Professora 

“Nobre”). 
 

[…] a gente percebeu que muitas disciplinas estavam focadas mesmo pra gente 

fazer mais uma pesquisa, pra aprofundar mesmo bem na área biológica […] 

(Professor “Biólogo”). 
 

É, a gente percebia essa dicotomia assim da pedagógica com a específica, 

biológica, entendeu. (Professor “Biólogo”). 
 

 Essa situação em relação ao corpo docente das licenciaturas foi indicada por Gatti 

(2015), ao dizer que a maioria não vislumbra a formação de professores para a educação 

básica, e por Tardif (2014), que ressaltou a falta de experiência dos formadores na educação 

básica. O que também nos remete às outras falas dos professores em relação à formação e 

experiência do corpo docente: 

Eu acho que isso vem da formação dos professores, né. Então eu tive professor que 

eles não fizeram licenciatura e fizeram bacharelado e se especializaram em 

animais, por exemplo, e isso tem uma diferença, dos que fizeram licenciatura e dos 
que não fizeram. (Professora “Vocação”). 

 

[…] muitos deles também talvez não passaram por essa vivência de escola pública, 

então, eles não tem muito o que contar. (Professora “Nobre”). 
 

Acho que porque muitos também tinham uma formação biológica e não pedagógica. 

Então é aquele problema, né, é bacharel e tem pouca didática em sala, isso 

aconteceu. (Professor “Biólogo”). 
 

 A professora “Nobre” chegou, inclusive, a destacar a necessidade de oportunidades de 

interação com professores da educação básica: 

[…] a gente aprende muito mais também conversando com os colegas que já estão 

ali na profissão, então, talvez até abrir as portas mais pra novos professores, pra 

pessoas que tem vivência no estado, pra contar as experiências mesmo, porque aí a 

gente já ia ter algumas questões que poderiam ser levantadas assim, sabe […]. 
 

 Afinal, a formação inicial requer, além da formação acadêmica, a mobilização dos 

saberes provenientes da experiência de trabalho (TARDIF, 2014). Conforme Gatti (2013-

2014, p.39) indica: “tal como é comumente pensada, a formação inicial não inclui referências 

às experiências do exercício profissional e dos sujeitos, quando sua função seria exatamente a 

de orientar a aquisição a experiência desejável”. 
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 Além da identidade do curso como de formação de professores ficar em segundo 

plano, a professora “Influenciadora” também comentou sobre os professores desestimularem 

o ingresso na carreira: 

Eu me senti mais estimulada pelos professores que não são da área de educação, do 

que com os da educação, em si. Porque, quando a gente começava a ter as matérias 

da área de educação, obviamente eles não vão tapar o sol com a peneira, a gente 

sabe que tem os meninos estudiosos, que ajudam e que gostam da gente. Tem a 

teoria, né, porque, na prática, é bem diferente. Mas não estimulava, eu achei bem 

desestimulador, eu acho que o curso não estimulou muito, não. (Professora 

“Influenciadora”). 
 

 Assim, apesar das políticas, normatizações e programas recentes que procuram 

melhorar a formação docente e a atratividade da carreira, Gatti (2016, p.130) destaca: 

Mudanças também não ocorrerão sem a compreensão de que culturas permeiam as 

mediações necessárias à alteração de atitudes e de modos de agir. [...] Os atores que 

devem se envolver com as novas posturas, no entanto, são pessoas e profissionais 

com concepções já estruturadas, que se constituem em representações e valores que 

filtram informações ou conhecimentos que lhes chegam. Por isso, mudanças em 

culturas, perspectivas e forma de agir só se processam em função de complexos 
processos não apenas cognitivos, mas socioafetivos e culturais. 

 

 Dessa forma, transformações na atuação dos formadores são “complexas” e levam 

tempo. 

 Por fim, dois professores destacaram que o estágio obrigatório não foi 

supervisionado de forma a garantir seu cumprimento. 

 Pelo PPC (2017, p.40) do curso, o estágio supervisionado é compreendido como o 

momento que “oportuniza os estudantes a aplicarem os conhecimentos adquiridos ao longo de 

sua formação acadêmica”, e apesar da existência do “Regimento para Estágio Curricular 

Supervisionado dos Cursos de Licenciatura”, já indicado no item 1.4.1., que registra a 

necessidade do “acompanhamento do licenciando”, os sujeitos indicaram: 

[…] estágio obrigatório que nem sempre é feito com tanto compromisso e tudo. 

(Professora “Temporária”) 
 

Falta, eu não sei se seria um supervisor de estágio, acho que falta fiscalização. 

Porque eu sei que tem aluno que só assina e realmente não faz, e isso é muito 

importante pra quem quer levar a sério a profissão. O estágio é fundamental. Falta 

fiscalização, saber se realmente o aluno está lá. (Professora “Vocação”) 
 

 Dessa forma, além de existirem licenciandos que não demonstram “compromisso” 

com a realização do estágio e do professor da IES não “fiscalizar” e/ou “acompanhar”, 

também não notamos a participação, nem a percepção, do professor da educação básica como 
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responsável por esse momento da formação. Essa situação remete a indicação de Gatti, 

Barretto e André (2011) de que falta especificar as atividades que devem ser desenvolvidas 

durante o estágio, assim como, as responsabilidades de todos os envolvidos. 

 Além disso, Gatti (2013-2014, p.40) também esclarece que  

a maior parte dos estágios envolve atividades de observação, os estudantes procuram 

por conta própria as escolas, sem plano de trabalho e sem articulação entre 

instituição de ensino superior e escolas, e sua supervisão acaba tendo um caráter 

mais genérico, ou apenas burocrático, muitas vezes, em função do número de 

licenciandos a serem supervisionados por um só docente da instituição de ensino 

superior. Esses estágios acabam não se constituindo em práticas efetivas e fonte de 

reflexão sobre ações pedagógicas para os estagiários. 
 

 Para transformar esse cenário necessita-se de investimento por parte dos formadores e 

de compreendê-lo como um momento significativo de preparo para a inserção profissional.  



115 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito da formação de professores, entendida como 

um processo contínuo de aprendizagem. Ao longo deste texto, procuramos discutir a 

formação inicial do professor como uma fase de formação significativa para o ingresso na 

carreira docente. Assim, nos orientamos pela seguinte questão norteadora: quais sãos as 

contribuições e fragilidades do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena 

para o ingresso na carreira docente na visão de egressos? 

 Os dados do questionário mostraram que a maioria dos egressos do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena não está atuando na docência, mas, entre 

os poucos que atuam, a maioria pretende permanecer na profissão. Dessa forma, notamos que, 

além de muitos iniciarem o curso e o abandonarem, a escassez de professores não significa 

necessariamente que não há professores se formando, já que alguns egressos indicaram dúvida 

e/ou ausência da pretensão para ingressar na carreira docente, possivelmente devido à pouca 

atratividade da carreira já indicada na literatura. 

 Os professores iniciantes indicaram que o ingresso na docência tem elementos 

apontados na literatura que são característicos do início de carreira, como o “choque do real”. 

Percebemos que alguns problemas podem ser amenizados, já que verificamos na revisão de 

literatura e também por meio dos resultados construídos, que na formação inicial ainda há 

distanciamento entre a formação acadêmica e o cotidiano escolar e entre disciplinas de 

conteúdo específico e disciplinas pedagógicas, fazendo com que o professor iniciante se sinta 

inseguro para sua atuação como professor. 

 Entre as contribuições da formação inicial, notamos a presença daquelas relacionadas 

aos saberes construídos pelas disciplinas pedagógicas e, pelas disciplinas específicas, 

principalmente daquelas com aulas de laboratório, que possibilitam melhor compreensão da 

teoria e possibilidade de aplicação futura. Também percebemos que as experiências com a 

docência vivenciadas durante a formação, por meio dos estágios e da participação no PIBID, 

foram indicadas como fundamentais pelos egressos. 

 Em relação ao estágio, existiram comentários que o valorizaram, mas também houve 

quem falou da necessidade de maior acompanhamento. Compreendemos, assim, que mesmo o 

licenciando não tendo que assumir a responsabilidade de uma sala de aula, já que tem o apoio 

do professor da turma, o estágio é um momento significativo para a construção de 
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conhecimentos para o ingresso na carreira docente e merecedor de atenção por parte da IES, a 

qual necessita definir, valorizar e praticar o papel/função dos envolvidos nesse processo, que 

não pode ocorrer sem envolver momentos de reflexão sobre a realidade em que  se processa. 

Entretanto, sabemos que há dificuldades para adequar a realização do estágio, já que uma 

postura ativa do professor da escola básica pode significar, para ele, mais trabalho e que 

geralmente só um professor formador fica responsável por supervisionar o estágio de uma 

turma (ou mais) de licenciatura. 

 A atuação dos professores formadores também foi comentada, principalmente 

relacionando a forma com que ensinavam “despertando” o interesse pela docência. Entretanto, 

os egressos também comentaram sobre a pouca experiência na educação básica de alguns 

formadores e o direcionamento do curso para atividades de pesquisa. Entendemos que isso 

deve-se aos concursos públicos e/ou processos seletivos para ingresso no magistério superior, 

mas não deixa de ser percebido pelos licenciandos a diferença que faz um formador com 

bagagem docente no nível de ensino para o qual estão sendo preparados. 

 É relevante destacar que, para os egressos entrevistados, o curso proporcionou o 

desejo em querer transmitir o conhecimento aprendido e ingressar na carreira docente, mas 

ainda são poucos que concluem o curso e desenvolvem esse interesse. Pessoas que não 

pensam ser professores fazem a licenciatura e esta, por sua vez, ainda mantém a escola e a 

realidade prática do ensino em segundo plano. 

 Ressalta-se que apesar deste estudo ter sido realizado com egressos de um Instituto 

Federal, que em sua concepção objetivou desenvolver uma formação inicial diferenciada, 

notamos que as contribuições e fragilidades da licenciatura se assemelham ao cenário geral 

das universidades brasileiras discutidos na literatura. 

 Dessa forma, a intenção da pesquisa não teve a pretensão de denunciar problemas do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Barbacena, mas de estabelecer uma 

reflexão sobre a formação inicial, pois acreditamos que pesquisas com professores iniciantes 

contribuam para (re)pensarmos esta formação, na busca por ações que diminuam, cada vez 

mais, a distância entre os saberes provenientes da formação inicial e os saberes experienciais 

desenvolvidos no exercício da profissão. É no início da carreira profissional que os 

professores julgam sua formação anterior com maior intensidade e que, progressivamente, 

irão desenvolver seus saberes experienciais, os quais se aprendem com a prática, 

principalmente no que se refere ao enfrentamento das condições de trabalho. 
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 Esclarecemos também que os professores formadores e a coordenação do curso 

oferecido pelo IF Barbacena não foram procurados para se manifestarem, em razão deste 

interesse em ouvir os professores iniciantes e registrar as percepções deles em relação à 

formação inicial. 

 Confirmamos que se o objetivo da licenciatura é formar professores, mesmo 

reconhecendo a posição de destaque dos saberes experienciais entre os saberes docentes, ela 

precisa dar condições para que os futuros professores sobrevivam ao “choque com a 

realidade” e descubram o universo escolar, se percebendo como professores/as. Estas 

considerações nos permitem indicar que há ações durante a formação inicial que se 

aproximam de uma formação que objetiva a docência, mas elas necessitam se tornar centrais 

no processo formativo. 

 As pesquisas indicam que esse cenário de impasses e problemas em relação à 

formação de professores tem sido historicamente construído e, paralelamente, as políticas 

públicas estão proporcionando pequenas mudanças que, em longo prazo, poderão indicar 

alterações significativas na formação. Apesar da dificuldade em romper com uma concepção, 

consolidada historicamente, da licenciatura como um adendo do bacharelado, a cultura 

acadêmica necessita de transformações e a licenciatura precisa formar, não somente um 

profissional que saiba ciências e biologia, um especialista disciplinar, mas, principalmente, 

um professor que saiba ensinar o conteúdo de sua disciplina na educação básica, nas 

condições atuais em que se encontram as escolas. 
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APÊNDICE 

Questionário 

 

Pesquisa com egressos do Curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Prezado(a) ex-aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado, da Universidade Federal São João 

del-Rei. 

 

O título da pesquisa é “A formação inicial pela voz dos egressos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas do IF Sudeste MG – Campus Barbacena”. O objetivo da pesquisa é 

investigar em que a formação inicial tem contribuído (ou não) para uma trajetória na direção 

do ingresso e permanência na carreira docente.  

 

Para construir alguns dados preliminares, elaboramos um questionário simples, composto por 

30 questões, sendo, em sua maioria, de múltipla escolha, com o objetivo de construir 

informações sobre sua formação inicial e atuação profissional. 

 

Sua participação e suas respostas são de grande importância, por isso esperamos que possa 

colaborar nesta pesquisa. O acesso aos resultados da pesquisa está garantido aos participantes, 

sempre que solicitado. Esta pesquisa não traz nenhum risco, prejuízo ou desconforto aos 

participantes. Todas as informações serão mantidas em sigilo. Em caso de recusa, você não 

será penalizado(a) de forma alguma. 

 

Certa de poder contar com suas sinceras e indispensáveis respostas, agradeço. 

Muito obrigada pela colaboração! 

 

Pesquisadora: Vivian Mello Antunes 

Contato: vivian.melloantunes@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken 

 

Consentimento Da Participação Da Pessoa Como Sujeito 
 

Eu concordo em participar, como sujeito, da pesquisa intitulada “A formação inicial pela voz 

dos egressos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IF Sudeste MG – Campus 

Barbacena”. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

□ Li e firmo o presente termo. 
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Dimensão 1 - Identificação 

 Nome Completo: 

 Idade: 

 Nível de escolaridade do seu pai: 

□Não frequentou escola. 

□Ensino fundamental incompleto. 

□Ensino fundamental completo. 

□Ensino médio incompleto. 

□Ensino médio completo. 

□Graduação incompleta. 

□Graduação completa. 

□Pós-graduação lato sensu (Especialização). 

□Pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou doutorado). 

□Outro. 

 Nível de escolaridade da sua mãe: 

□Não frequentou escola. 

□Ensino fundamental incompleto. 

□Ensino fundamental completo. 

□Ensino médio incompleto. 

□Ensino médio completo. 

□Graduação incompleta. 

□Graduação completa. 

□Pós-graduação lato sensu (Especialização). 

□Pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou doutorado). 

□Outro. 

 Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? 

□Até 1 salário mínimo (até R$ 937,00). 

□De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 937,00 até R$ 2.811,00). 

□De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.811,00 até R$ 5.622,00). 

□De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.622,00 até R$ 8.433,00). 

□Acima de 9 salários mínimos (mais de R$ 8.433,00). 

 Ano de ingresso no curso: 

□2011. 

□2012. 

□2013. 

□Outro: 

 Semestre/Ano em que concluiu o curso: 

□1º semestre/2014. 

□2º semestre/2014. 

□1º semestre/2015. 

□2º semestre/2015. 

□1º semestre/2016. 

□2º semestre/2016. 

□1º semestre/2017. 

 Como você se manteve financeiramente durante o curso de graduação: 

□Com recursos da família. 

□Com recursos próprios, oriundos de trabalho remunerado. 
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□Com recursos da assistência estudantil, oferecido pela instituição. 

□Com recursos de bolsas de projetos de pesquisa, extensão e/ou estágio remunerado. 

 Fez (ou está fazendo) pós-graduação lato sensu (Especialização) após a graduação? 

□Sim, na área da graduação. 

□Sim, em outra área. 

□Não. 

 Fez (ou está fazendo) pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) após a 

graduação? 

□Sim, na área da graduação. 

□Sim, em outra área. 

□Não. 

 Participou de alguma capacitação após a graduação? 

□Sim, curso presencial. 

□Sim, curso a distância. 

□Sim, congresso/Colóquio/Palestra/Seminário. 

□Não. 

□Outro. 

 

Dimensão 2: Avaliação do processo de formação inicial 
 

 Comente sobre os fatores que influenciaram a sua escolha pelo curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas? 

 Cite características/aspectos do seu curso de licenciatura que você destacaria como 

positivos? 

 Atividade extracurricular que participou durante a graduação (além do estágio 

curricular supervisionado): 

□Estágio remunerado. 

□Estágio não-remunerado. 

□Projeto de pesquisa. 

□Projeto de extensão. 

□PIBID. 

□Não participei. 

□Outro. 

 O que você considera que deve mudar ou que necessita ser inserido no curso para 

melhorar a formação inicial? 

 Considerando que o curso de licenciatura forma professores, que aspectos do curso 

você destacaria como fundamentais para sua formação como professor? 

 Após a conclusão do curso de licenciatura, você participou de alguma nova atividade 

no IF – campus Barbacena? Explique essa participação. 

 Que atividades você acredita que a instituição poderia desenvolver com alunos 

egressos para favorecer sua formação continuada? Você participaria? 

 

Dimensão 3: Inserção no mercado de trabalho 

 

 Atualmente, você exerce a profissão docente? 

□Sim. 

□Não. 
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Caso não trabalhe como professor, responda as questões 20 e 21. 

 Quais são seus motivos para não exercer a profissão docente? 

 Ainda pretende ingressar na carreira docente? 

□Sim. 

□Não. 

□Talvez. 
 

Caso trabalhe como professor, responda as questões seguintes. 

 Quais motivos influenciaram seu ingresso no mercado de trabalho como professor? 

 Em que nível de ensino você atua? 

□Educação infantil. 

□Ensino fundamental – 1º segmento. 

□Ensino fundamental – 2º segmento. 

□Ensino médio. 

□Educação superior. 

 Em quantas escolas você trabalha? 

□Uma. 

□Duas. 

□Três. 

□Mais de três. 

 A(s) instituição(s) em que você trabalha pertence(m) a qual rede de ensino? 

□Pública – Municipal. 

□Pública – Estadual. 

□Pública – Federal. 

□Privada. 

 Tipo(s) de vínculo(s) trabalhista: 

□Servidor público estatutário. 

□Servidor público temporário. 

□Trabalhador celetista. 

□Trabalhador autônomo. 

□Trabalhador voluntário. 

 Você pensa em permanecer na profissão docente? 

□Sim. 

□Não. 

□Talvez. 

 O que considerou mais difícil na atuação profissional como professor em início de 

carreira? 

 Quais fatores descobriu no início da carreira docente que lhe motivam a permanecer 

na profissão? 

 Você se disponibiliza a participar de uma nova etapa desta pesquisa através de 

entrevista? 

□Sim. 

□Não. 

 Se possível, favor disponibilizar número de telefone para contato, caso seja necessário. 

 Espaço para comentário que gostaria de deixar registrado. 
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Entrevista 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ENTREVISTA 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Contribuições da formação inicial para o ingresso na carreira docente pelo ponto de 

vista de egressos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de um Instituto 

Federal. O objetivo da pesquisa é investigar em que a formação inicial tem contribuído (ou 

não) para uma trajetória na direção do ingresso e permanência na carreira docente. 

Foi aplicado um questionário e para que eu possa dar prosseguimento neste estudo, torna-se 

necessário a realização de entrevistas. A entrevista será gravada e em momento algum o 

material gravado terá disponibilização pública. O acesso aos resultados está garantido aos 

participantes, sempre que solicitado. Os avanços nesta área ocorrem por meio de pesquisas 

como estas, portanto não há respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião.  

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará 

prejuízo. A sua participação não interferirá nas suas relações no ambiente de trabalho, você 

não será punido por realizá-la, e não oferece nenhum risco ou desconforto para você. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. 

Caso você concorde em participar, assine ao final deste documento, que possui duas vias, 

sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável. Seguem o telefone e o endereço 

de e-mail da pesquisadora responsável, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e 

sua participação nela, agora ou a qualquer momento. 

Pesquisadora: Vivian Mello Antunes 

Contato: vivian.melloantunes@gmail.com Telefone: (32) 99938-4077 

Orientador: Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken 

Coorientador: Prof. Paulo César Pinheiro 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a) do RG nº ________________________________ concordo em participar, como 

sujeito entrevistado, da pesquisa intitulada Contribuições da formação inicial para o 

ingresso na carreira docente pelo ponto de vista de egressos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas de um Instituto Federal. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o 

sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade.  

Li e concordo com o presente termo. 

São João del-Rei, ______de ____________________________ de 2017. 

___________________________________________________________ 

mailto:vivian.melloantunes@gmail.com
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QUESTÕES NORTEADORAS 

O que levou você a lecionar/ingressar no magistério? A licenciatura contribuiu? De que 

forma? 

A maioria dos egressos prosseguiu os estudos em nível de pós-graduação, seja alguma 

especialização ou mestrado, quais fatores você acredita que influenciaram esse 

prosseguimento dos estudos? Havia esse estímulo durante a licenciatura? 

A maioria dos egressos indicou que escolheu o curso por gostar da área de Ciências/Biologia 

e alguns destacaram essa preferência desde a época escolar. Foi por esta razão que você 

escolheu fazer este curso? Acha que o ensino que os jovens têm influenciam suas carreiras 

futuras? Sua motivação para ser professor/a vem da escola básica, do ensino superior ou de 

ambas? 

Alguns egressos mencionaram em suas respostas ao questionário que vieram cursar a 

licenciatura em CB porque perceberam que tinham “vocação para dar aula” ou “gostar de 

ensinar”. Outros responderam que a licenciatura não era sua opção inicial, mas que depois se 

encantaram com a profissão.  Em sua opinião, o que deve ter encantado esta pessoa em seu 

curso? Uma pessoa que tenha “vocação” ou “gosto” por ensinar pode se desencantar durante a 

licenciatura? Em que aspecto? 

Houve um egresso que mencionou a facilidade em conseguir emprego como licenciado(a) em 

comparação com um bacharel. No seu caso, você concorda? Isto influenciou a sua escolha 

pelo curso? 

Outros egressos mencionaram em suas respostas ao questionário que a qualificação do corpo 

docente é um aspecto importante do curso de LCB do IF Barbacena. Você acha que este 

aspecto favoreceu ou desfavoreceu (ou não teve influência) (n)o seu ingresso no magistério? 

Houve também quem mencionou que o curso teve problemas devido à ausência de aulas 

práticas e de bons laboratórios. Você acha que este aspecto favoreceu ou desfavoreceu (ou 

não teve influência) (n)o seu ingresso no magistério? 

Nas respostas ao questionário, um egresso considerou que o curso possibilitou uma 

'preparação diferenciada' para a formação de professores. A que ele se refere em sua opinião? 

Isto teve influência em sua ida para a escola? 

O fato de ter cursado a licenciatura em um Instituto Federal, instituição que também oferece 

Ensino Médio e Educação Profissional, fez alguma diferença em sua formação? De que 

forma? 

Entre os egressos que responderam ao questionário, todos participaram de alguma atividade 

extracurricular, como estágio, projeto de pesquisa e/ou extensão ou PIBID, você acredita que 

este aspecto favoreceu ou desfavoreceu (ou não teve influência) (n)o seu ingresso no 

magistério? 

Dentre as características do curso citadas no questionário relevantes para a formação foram 

indicadas as disciplinas pedagógicas, você concorda que essas disciplinas realmente foram 

significativas para seu ingresso e atuação profissional como professor(a)? Como? 

A experiência nos estágios e no PIBID contribuíram para seu ingresso e atuação profissional 

como professor? Poderia dizer em que e como, exatamente? 
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Em relação às disciplinas específicas da área de CB, quais foram as contribuições das mesmas 

para sua carreira docente? 

Teve quem mencionou a FECIB como significativa para a formação, você participou? Como 

foi essa experiência? Influenciou seu ingresso na docência? 

Você viu colegas abandonarem o curso, acredita que tenha sido por quais motivos? 

Tem um egresso que está atuando na carreira docente, mas que mencionou não pretender 

permanecer na profissão. Em sua opinião, que razões podem estar influenciando esta decisão? 

Dentre as razões para ingresso na carreira docente, tivemos resposta como aprovação em 

concurso público, gostar da profissão, flexibilidade de horário. Parece que essas razões não 

têm relações com o curso de licenciatura. Acha que esta tem alguma parcela de influência 

neste aspecto? 

Entre as dificuldades encontradas no início da carreira, foram citadas a “ falta de recursos e/ou 

estrutura das escolas”, “indisciplina dos alunos” e a “falta de prática”. Durante a licenciatura 

você percebeu de alguma forma que poderia encontrar essas dificuldades, como o curso 

poderia ter te preparado para essas situações? 

Por que você acha que tantas pessoas desistem da carreira docente nos 3 primeiros anos 

(30%)? 

Para permanecer na profissão, grande parte dos egressos destacou a vontade ou o gosto ou o 

prazer por ensinar… No seu caso, você acredita que essa motivação já existia antes da 

licenciatura, surgiu durante a licenciatura ou após a mesma e durante a atuação profissional? 

O que levou você a lecionar/ingressar no magistério? A licenciatura contribuiu? De que 

forma? 
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Entrevistas transcritas 

PROFESSORA “VOCAÇÃO” 

Realizada em 09 de dezembro de 2017. 

 

PESQUISADORA: Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: O que levou você a 

lecionar, a ingressar no magistério? 

PROFESSORA: Eu fiz um curso técnico antes e isso me ajudou muito a entender, a abrir 

minha mente pro mercado de trabalho. O curso técnico foi de nutrição e a matéria que eu mais 

me identifiquei em nutrição, eu vi que não era a área de produção e não era clínica que eu 

gostava. O que eu gostava mais era educação nutricional. Aí eu falei, opa, então eu acho que 

minha área é mais ou menos por aí. E biologia sempre foi uma paixão na minha vida e aí eu 

uni as duas coisas, na verdade. Então, foi no técnico que eu tive esse despertar, assim... 

PESQUISADORA: Pro curso. 

PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: E você acha que depois, a licenciatura contribuiu pra despertar esse 

interesse ou não? 

PROFESSORA: Sim, eu gosto muito de dar aula. 

PESQUISADORA: E você confirmou isso na licenciatura? De que forma que você confirmou 

isso? Através de que? 

PROFESSORA: Eu comecei trabalhar muito cedo, na verdade, eu acho que foi no trabalho 

mesmo porque sala de aula é totalmente diferente na realidade. Quando você vai pra realidade 

é que realmente você fala, isso é pra mim ou isso não é. Eu comecei a dar aula no terceiro 

período, então, é bem recente ainda o curso né e eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. 

PESQUISADORA: No questionário, dentre as razões que o pessoal apresentou pra ter 

iniciado a docência, a gente teve respostas de aprovação em concurso, gostar da profissão, 

flexibilidade de horário. Poucas respostas eram relacionadas à licenciatura em si. Você acha 

que a licenciatura, então, tem uma influência pequena nisso, nessa escolha? 

PROFESSORA: Eu acho. Eu fui pro outro lado, mas eu acho que, realmente, acho que, da 

minha turma, umas cinco pessoas estão dando aula realmente, sabe. E muitos falavam disso, 

“porque eu estou aqui pra ter um superior, pra concurso”, “porque que estou aqui pra passar o 

tempo”, muitos falavam exatamente isso. Então, assim, trabalhando e estudando acho que só 

eu, na época. Então, eu acho que essa questão de dar aula, realmente, a flexibilidade de 

horário acho que é o que mais atrai, a princípio, realmente e, em segundo plano, fica o 

concurso, eu acho, realmente, que a maioria, em terceiro, é a vocação mesmo.  
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PESQUISADORA: E assim, dessa questão de vocação, teve uma pessoa no questionário que 

falou que se encantou, que ela não tinha interesse pela licenciatura, mas que ela se encantou 

pelo curso, pela profissão de professor, durante o curso. O que você acha que o curso pode ter 

trazido para esse encanto? 

PROFESSORA: Eu acho que, mais que as disciplinas pedagógicas, são as práticas. Porque no 

curso daqui, tivemos aulas de laboratório muito boas e eu acho que foi isso. Porque o 

professor, quando ele percebe que ele não tem só ali a sala de aula, um quadro e um livro pra 

dar aula, eu acho que isso faz parte do encantamento, ver o quanto você pode atingir o aluno 

ali, pra ele poder associar o conteúdo no cotidiano, e você só consegue isso com aula prática. 

E, graças a Deus, na biologia a gente tem muito isso, então eu acho que é uma possibilidade. 

PESQUISADORA: E você acha que uma pessoa que tem gosto, vocação pra ensinar, durante 

a licenciatura ela pode se desencantar? 

PROFESSORA: Eu acho, com certeza. Porque é o que eu disse, a teoria ou o que a gente 

pensa que é, só mesmo ali no dia a dia, na prática, que a gente percebe. Então, talvez a pessoa 

entrou ali achando que era realmente a vocação dela. E, porque sala de aula não é fácil, 

principalmente a clientela que a gente tem aqui em Barbacena, e, assim, está muito próximo 

do que a gente vê em televisão, de centro urbano, já está muito próximo. Então, são turmas 

grandes, falta material, essas questões todas, então isso desanima muito, realmente. 

PESQUISADORA: E você acha que essas questões que desanimam, você começou a ver logo 

no início, né. Você acha que as pessoas que não trabalhavam, através dos estágios, das outras 

atividades, conseguem perceber essas dificuldades? 

PROFESSORA: Depende muito do estágio, porque a gente sabe que tem estágios aí de 

diferentes formas, né. Eu tive estagiárias quando eu trabalhei no Estadual, inclusive, elas me 

ajudavam mesmo no dia a dia de sala, elas viam, eram turmas de 47 alunos. Elas realmente 

viam que entrar na sala e fazer chamada demorava de 5 a 10 minutos, pelo menos, e em uma 

aula de 50 minutos, isso é um tempo muito grande perdido, né. Então, eu acho que quando o 

estágio, ele é bem feito, a pessoa percebe, sim. 

PESQUISADORA: Por que eu perguntei isso, dessas outras atividades? Porque foi 

interessante, todos que responderam o questionário fizeram alguma coisa além do estágio 

obrigatório, pelo menos, os que responderam, ou participaram de projetos de pesquisa, projeto 

de extensão, pibid, várias coisas. 

PROFESSORA: Eu não tive a oportunidade, mas eu acho que é uma boa, dá pra ter uma boa 

noção pelo pibid, né. 

PESQUISADORA: E você acha essas atividades também podem estimular? 

PROFESSORA: Com certeza. 

PESQUISADORA: Uma outra coisa que você falou, é que você já gostava de biologia desde 

a época do colégio, né. Você acha que a sua motivação, então, veio desse interesse, do curso 
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técnico? Você acha que a educação básica orienta a maioria das pessoas sobre o que vão 

seguir depois, profissionalmente? 

PROFESSORA: Não, eu acho que isso é muito falho, muito mesmo. Na escola que eu 

trabalho, a gente tem um programa de levar os alunos naquelas mostras de profissões que as 

universidades fazem. 

PESQUISADORA: Até diminuíram agora. 

PROFESSORA: É, a gente tentou Viçosa esse ano e não deu, porque eu acho que eles não 

fizeram. Mas isso ainda é muito pouco, e não são todas as escolas que fazem isso. Então, 

assim, você chega na sala e fala com os alunos, pra você ter uma noção, eles não sabem, pelo 

menos os meus alunos do terceiro ano, muitos não sabem quais são as profissões relacionadas 

à área de humanas, exatas, eles não sabem a diferença, então a gente vê que realmente está 

muito longe deles saberem ainda. 

PESQUISADORA:  E nesse contexto, de não explicar as várias possibilidades que tem. E em 

relação ao professor que está ali na frente, você acha que ajuda a falar “a eu queria ser como o 

professor ali”, lá no ensino médio por exemplo, ou acaba que desestimula também? 

PROFESSORA: A interação professor e escola ali, né. 

PESQUISADORA: É, porque enquanto aluno ali do ensino médio, você está vendo pelo 

menos uma profissão, a de professor está ali. Você acha que hoje em dia estão mais é vendo 

que não é aquilo que querem mesmo? 

PROFESSORA: Exatamente. 

PESQUISADORA: A maioria não consegue achar atrativo o professor? 

PROFESSORA: Não. 

PESQUISADORA: E nem hoje você dando aula, você vê isso também? Ninguém quer? 

PROFESSORA: Eles falam, às vezes, quando eles são menores né, porque eu já dei aula no 

fundamental II também, eles até comentam: “a que legal, eu quero ser professor”, mas isso se 

perde, no oitavo ano eles já não falam mais isso, eles já têm essa visão de que realmente você 

ganha pouco. 

PESQUISADORA: Eles falam mesmo? 

PROFESSORA: Eles falam da desvalorização: “A, eu não quero isso pra mim”, “o que que 

você está fazendo aqui?”, “você estudou”. Porque os meus alunos, eu estou na mesma escola 

há 5 anos, então, eles me acompanharam desde o terceiro período. “Mas você estudou tanto”, 

às vezes eu ia com material que eu vinha direto pra aula, “você estudou tanto, você não pode 

continuar aqui”. Eles falam isso, sabe, eles têm essa visão da educação, assim, eles acham até 

que a gente ganha menos do que realmente é, acham que está pior ainda. 
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PESQUISADORA: Entendi, e, talvez, eu acho que tenha até um problema nosso de não 

valorizar também, de repente, né, de uma forma geral. 

PROFESSORA: Com certeza. 

PESQUISADORA: Não valorizam, né. Em relação ao curso, alguns egressos mencionaram, 

que a qualificação do corpo docente é um aspecto importante. Você acha que os professores 

daqui, a qualidade deles influencia, favorece pra escolher, pra querer ser professor também? 

Ou não favorece? Ou não faz diferença? 

PROFESSORA: Pra escolher ser professor, eu acho que influencia, sim. Porque está 

diretamente ligado à forma como é passado, então, teoricamente, quanto melhor qualificado o 

professor, ele vai passar, ele vai te mostrar todas as possibilidades daquela profissão que você 

está seguindo. Então eu acho que interfere, sim. Eu tive ótimos professores, excelentes, 

inclusive, do curso de biologia, eles foram, quase todos, doutores. Mas, assim, a titulação 

também não diz muita coisa né, mas com os professores excelentes assim, eu acho que a base 

foi muito boa. 

PESQUISADORA: E você acha que eles estimulam a seguir na docência mesmo, ou mais pra 

seguir em outras áreas? 

PROFESSORA: Alguns, eu acho que mais esses de laboratórios e os de disciplinas 

pedagógicas, né. Agora outros, é mais lado de pesquisa mesmo, e isso eu acho que tem muito 

da área deles mesmo. 

PESQUISADORA: Da saúde talvez, por ser biologia, né. E na pesquisa, você acha que 

alguém da biologia estimulou a pesquisa na área de educação? Ou as pesquisas são, 

geralmente, da área da biologia mesmo? 

PROFESSORA: O pibid deu uma boa resgatada nisso, né. Ele veio aí pra ajudar bastante. A 

minha iniciação, ela foi relacionada à botânica e à educação, eu consegui juntar as duas coisas 

na iniciação. Então eu acho que os programas estão voltados, sim, para a área de educação. 

PESQUISADORA: Você falou bem das aulas práticas, dos laboratórios, e é engraçado que 

tivemos respostas que falaram que foram poucas aulas práticas, que o laboratório podia ser 

melhor. E aí, o que você acha disso? 

PROFESSORA: Eu discordo disso. Eu discordo porque, vamos levar em consideração o curso 

noturno, todo mundo ali que trabalha e a minha turma foi a segunda turma, então, levando em 

consideração essas três coisas, eu acho que eles fizeram o melhor que poderia ser feito. 

Inclusive, o laboratório de micro foi superequipado, foi lá no início do curso. O de zoologia, 

de botânica, assim, no que eu trabalhei, na minha iniciação e nas aulas, eu não senti falta de 

material, nem de espaço e nem da frequência de aulas. Eu até comentei isso hoje. Assim, 

algumas disciplinas que poderiam ser priorizadas, a gente até sugeriu, porque quando a gente 

saiu, a gente fez um relatório. Agora, em concurso tem muita anatomia comparada, por 

exemplo, e que é uma disciplina que não tem no curso daqui do Instituto, e alguns cursos de 

biologia têm. Então a gente sai daqui meio que com essa deficiência, nessa questão de 
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biologia. Agora, dentro da disciplina, eu acho que teve bastante sim, eu fazia relatório de 

prática toda semana. 

PESQUISADORA: Cada um percebe de uma forma, né, acontece. Mas, como eu falei, era pra 

ouvir mesmo o que você já falou, que acha que essas disciplinas foram importantes pra até 

escolher seguir a profissão, né.  

PROFESSORA: Total. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que comentou, que usou a palavra assim “no curso 

daqui teve uma preparação diferenciada”, pra formação de professores mesmo. O que que 

você acha que pode ter sido essa diferença? Essa preparação diferenciada? 

PROFESSORA: Preparação diferenciada pra formar professores? 

PESQUISADORA: É, o que acha que o curso ofereceu uma preparação diferenciada? 

PROFESSORA: Talvez a própria carga horária das disciplinas, eu não entendo muito dessa 

área, não sei se é obrigatório a licenciatura ter tantas horas de disciplinas pedagógicas. 

PESQUISADORA: Tem uma quantidade mínima. 

PROFESSORA: Tem, né. Talvez, então, a qualidade dessas aulas, das matérias pedagógicas. 

PESQUISADORA: Você pensa nessas disciplinas mesmo, nas pedagógicas? 

PROFESSORA: É. Porque foi bem separado. Eu acho que isso vem da formação dos 

professores, né. Eu tive professor que eles não fizeram licenciatura e fizeram bacharelado e se 

especializaram em animais, por exemplo, e isso tem uma diferença, dos que fizeram 

licenciatura e dos que não fizeram. Então, talvez tinha um grande número de professores 

licenciados que sempre traz pro lado, consegue contextualizar, né, porque, na biologia, é 

separado assim a licenciatura, talvez é disso, a licenciatura das disciplinas normais, que eu 

falo assim, de bacharelado mesmo. 

PESQUISADORA: Específicas da área, né.  

PROFESSORA: É, talvez seja isso. 

PESQUISADORA: Na hora que você fala dos professores que fizeram licenciatura, e isso 

você percebia na... 

PROFESSORA: Na aula mesmo. 

PESQUISADORA: Na forma de dar mesmo a aula? 

PROFESSORA: Sim, com certeza. É nítido. 
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PESQUISADORA: E é interessante, agora fazendo só um comentário, porque eu sei disso, 

todos os professores que ingressam nos Institutos, eles têm que fazer uma licenciatura. 

PROFESSORA: Nem que seja aquela, deve ser igual no estado, né, como se fosse um curso. 

PESQUISADORA: Como se fosse uma formação pedagógica só. 

PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: Então, pelo jeito, não deve fazer tanta diferença na formação deles, que 

eles já trazem, né, porque, se é nítido assim né. 

PROFESSORA: É, é nítido. 

PESQUISADORA: E, assim, você falou dessa questão de bacharelado, de licenciatura, e me 

fez lembrar que a gente teve uma resposta falando que escolheu a licenciatura porque acha 

que é mais fácil arrumar emprego do que se fizesse um bacharelado. Como você vê isso? 

PROFESSORA: Na nossa região, com certeza. Talvez a pessoa que pensou dessa forma não 

tenha pretensão de sair, porque eu acho que, quem faz bacharelado, tem área. O bom 

profissional tem campo pra ele, né. Só que pra área, pra quem fez bacharelado aqui em 

Barbacena, não vai adiantar ficar. Então, talvez, a pessoa tenha pretensão de ficar por aqui, e 

realmente, por aqui, é a licenciatura que emprega mesmo. 

PESQUISADORA: E você, isso influenciou a sua escolha pelo curso também? 

PROFESSORA: Não. Porque tanto que eu vou fazer concurso, e, onde eu passar, eu estou 

indo. 

PESQUISADORA: Então foi porque você gosta mesmo? 

PROFESSORA: Gosto. 

PESQUISADORA: Das disciplinas, voltando nas disciplinas pedagógicas também, você acha 

que essas disciplinas realmente fazem diferença pra querer ser professor e depois ajuda 

realmente as aulas, a você ser professor ou não? 

PROFESSORA: Muito, muito. 

PESQUISADORA: Fizeram diferença? 

PROFESSORA: Muito. Eu percebi, por começar no terceiro período, eu acho que eu tive só 

psicologia antes de começar a dar aula, eu não tive aquelas metodologias e, assim, do que eu 

comecei, pra base que eu tive depois das disciplinas, ajuda muito, muito mesmo. 

PESQUISADORA: E essas disciplinas pedagógicas, quando você fala, você está se referindo 

mais àquelas da área da educação mesmo? 
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PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: No curso tem umas que eu acho que eram os professores de biologia que 

davam, que poderiam ter... 

PROFESSORA: É, eu acho que agora é o Glauco, até que... 

PESQUISADORA: Agora eu não sei quem está dando, eu sei que a Elisa já deu. 

PROFESSORA: É, foi a Elisa. Acho que é práticas de ensino em ciências. 

PESQUISADORA: É isso mesmo. Tinha práticas de ensino em ciências e práticas de ensino 

em biologia. 

PROFESSORA: Isso. 

PESQUISADORA: Essas também você considera como se fossem as pedagógicas, ou não? 

PROFESSORA: Considero, considero também. 

PESQUISADORA: E das disciplinas específicas da área de biologia, você já falou né, das 

aulas práticas. Hoje, você, dando aula, acha que elas ajudam mais a você ministrar as aulas ou 

as pedagógicas, ou é equilibrado mesmo? 

PROFESSORA: É equilibrado. Tem que ser a união das duas. Não adianta você ter só uma 

boa metodologia e não ter conteúdo, e também ter o conteúdo e não conseguir passar pros 

alunos, então é a união das duas com certeza, no mesmo peso. 

PESQUISADORA: Aqui no instituto, é uma questão nossa, a gente tem a FECIB. Teve 

alguém que mencionou também a FECIB como importante pra formação. Você chegou a 

participar da FECIB? 

PROFESSORA: Participei. 

PESQUISADORA: Você acha que faz diferença na sua formação, na sua forma de querer dar 

aula hoje? 

PROFESSORA: Sim, tanto que eu trouxe os meus alunos da escola estadual, depois que eu 

formei, pra FECIB. 

PESQUISADORA: Pra participar? 

PROFESSORA: É. O ano que eu não consegui foi porque era outro município, pois no início 

teria que ser só de Barbacena, então eu trouxe pra visitação, acho que isso é muito importante. 

E agora tem um projeto no estado que eles estão voltando com as feiras de ciências, porque 

tinha parado isso por muito tempo. E eu peguei aula nessa transição, de nem saberem o que 

era uma feira de ciências. Então, o primeiro ano que eu trouxe eles, foi muito importante. Eles 

não sabiam como montava um estande, como apresentava, então, foi ótimo, porque eles 
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visualizaram no primeiro ano, e, no segundo ano, eles estavam aqui apresentando. E eu acho 

que isso faz toda a diferença. 

PESQUISADORA: E falando da FECIB, que é uma questão daqui, você acha que afeta na 

formação o fato de ter cursado a licenciatura num Instituto Federal? Fez diferença pra sua 

formação ou você acha que é indiferente, em relação às outras universidades, por exemplo? 

PROFESSORA: Não. Eu não sei né, eu não tenho muito contato com quem fez licenciatura 

em universidade, né, eu acho que a formação aqui foi boa. 

PESQUISADORA: Eu acho que talvez a diferença seja o fato de, na universidade, você tem 

lá só os cursos de graduação, aqui, a gente tem tanto a graduação quanto o ensino médio. 

PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: Eu não sei se, pra você, enquanto aluno, o fato de o ensino médio estar 

aqui fez diferença e foi utilizado de alguma forma nas aulas. 

PROFESSORA: Ajudou. Pelo fato de, na FECIB, foram alunos do médio aqui que eu 

trabalhei com eles, então ajudou. No meu caso, não atrapalhou nada não. 

PESQUISADORA: Você acha que os professores, por exemplo, alguns faziam mais 

referências às questões de sala de aula por darem aula aqui também no ensino médio, ou não? 

PROFESSORA: Sim. 

PESQUISADORA: Durante o curso, a gente tem um número grande de alunos que 

desistiram. Você acha que os motivos dessa saída são relacionados a que? 

PROFESSORA: Deixa eu pensar nos casos aqui, depois eu faço uma média. Alguns é porque 

entraram assim “a passei, vou fazer”, os primeiros que saíram foi por isso. Eles conseguiram 

passar, talvez na área que eles realmente queriam, e mudaram. Nos primeiros períodos, 

acontece muito isso. Depois, quem foi desistindo, eu acho que é porque foi ficando em várias 

matérias. Porque quase todo mundo da minha sala trabalhava, o curso noturno tem muito 

disso, e aí foi acumulando muito. Acho que a pessoa não deu conta e não era realmente o que 

ela queria, aí juntou, né. Houve algumas disciplinas que teve um índice de reprovação muito 

grande e isso fez com que muitas pessoas desistissem. 

PESQUISADORA: Abandonassem, né. O fato de ser noturno, você falou dessa questão, de o 

pessoal trabalhar, mas você acha que isso prejudica a qualidade do curso ou alguma coisa 

assim? 

PROFESSORA: Eu acho, porque eu, sem dúvida, vou falar por mim. Eu sempre tive que 

trabalhar, então, sempre foi “a eu vou lá na aula”. Na verdade, quando eu comecei o curso eu 

trabalhava num emprego que eu ficava o dia todo e isso era muito cansativo, ai eu mudei, um 

dos motivos também foi pelo horário, pela flexibilidade. Agora, quando você tem uma 

dedicação tipo, “a vou estudar em uma universidade em tempo integral”, claro que você 

consegue um rendimento muito maior, ir pra sala de aula cansado faz toda diferença, sim. 
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Tanto que quando era feriado prolongado, eu sempre pegava pra revisar algumas coisas que às 

vezes durante a semana não dava conta de processar, realmente o cansaço interfere, sim, no 

aprendizado, infelizmente. 

PESQUISADORA: E teve uma pessoa que está trabalhando como professora e que falou que 

não pretende continuar na carreira. Você acha que quais podem ser as principais razões de não 

querer continuar? Você já falou de algumas coisas que são complicadas da profissão, né. 

PROFESSORA: O reconhecimento, a remuneração, pode ser isso tudo. Eu creio que a 

dificuldade de conseguir emprego fica em último, porque realmente não é difícil na nossa 

região ir em uma designação e conseguir. Eu, quando entrei, eu só tinha o CAT, eu não tinha 

tempo nenhum. Então, eu acho que pode ser a desmotivação, a desvalorização, a falta de 

reconhecimento, eu acho que o acúmulo disso tudo. E porque não está na vocação da pessoa, 

porque, quem realmente gosta, tenta mudar esse quadro, por mais absurdo que pareça você 

tentar lutar contra, mas eu acho que a gente está aí pra isso, eu acho que é. 

PESQUISADORA: É. E você acha que essas dificuldades encontradas, durante a licenciatura, 

as aulas, as atividades que vocês fizeram prepararam pra lidar com isso? Por exemplo, no 

início você falou na questão da indisciplina dos alunos, das turmas cheias, da falta de recurso. 

PROFESSORA: Mas, às vezes só falavam, você não tem noção né. Eu acho que prepara, sim. 

O que prepara é o estágio, realmente. Inclusive, você pode começar bem no início o estágio e 

isso eu acho que é importante, um estágio bem feito, por isso. No meu caso, eu volto a falar 

do meu caso, eu nem fiz estágio, porque eu já tinha as horas suficientes de trabalho, eu fiz 

pouco. Eu não tinha no ensino médio muitas horas, aí a Elisa pediu para que eu fizesse, mas 

foi pouquinho. Mas depois da formação completa, a pessoa sai daqui sabendo o que é uma 

sala de aula, sim, se ela fez um estágio bem feito, com certeza. 

PESQUISADORA: E você acha que os professores acompanham mesmo o estágio? Orientam 

a realizar? 

PROFESSORA: Eu acho que não. Falta, eu não sei se seria um supervisor de estágio, acho 

que falta fiscalização. Porque eu sei que tem aluno que só assina e realmente não faz, e isso é 

muito importante pra quem quer levar a sério a profissão. O estágio é fundamental. Falta 

fiscalização, saber se realmente o aluno está lá. Acho que um telefonema pra escola: “O aluno 

está realmente ai assinando o ponto?”. Eu acho que isso é meio deixado de lado. 

PESQUISADORA: Nessa questão de desistir da carreira, é um dado que a maioria das 

pessoas desiste nos 3 primeiros anos, e, quando passa os 3 primeiros, a tendência é maior de 

permanecer. O que você acha que causa essa desistência mais no início? 

PROFESSORA: Eu acho que essa desistência no início, deixa eu pensar aqui. É assim, “eu 

acho que não é isso, vou aproveitar que está no início, ainda tenho oportunidade de estudar 

outra coisa, tentar outra coisa”. Eu acho que, passou desses 3 anos, quase todo mundo 

acomoda na profissão. A gente vê muitos professores falando assim, que estão pra aposentar 

já, “se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu tinha feito outra coisa, eu realmente tinha 

desistido”, então, eu acho que, no início, você ainda está fresco, ainda dá tempo. Dá tempo a 
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vida toda, só que a gente tem essa ansiedade, parece assim: agora, dá tempo; daqui há cinco 

anos, eu já estou aqui mesmo, vou ficar. Eu acho que é muito disso, do comodismo mesmo.  

PESQUISADORA: Então, basicamente, é isso. Agora com tudo que você me falou, eu acho 

que talvez tenha feito você lembrar algumas outras coisas, durante a formação, e eu vou te 

perguntar de novo: O que que levou você a ser professora? A ingressar na carreira? 

PROFESSORA: Tá, eu vou falar, eu lembrei de outras coisas. Foram várias coisas, mas o 

principal, realmente, é por eu gostar de dar aula e eu confirmei isso, gostar de dar aula, gostar 

do conteúdo de biologia. Porque eu sempre falei que queria ser bióloga. Nunca tinha pensado 

em entrar na sala de aula, eu pensei em procurar a licenciatura no curso de nutrição, aí eu falei 

“vou tentar unir essas duas coisas”. Aí, a troca de emprego foi devido à flexibilidade de 

horário. Porque eu trabalhava o dia todo, eu vinha direto, então eu saía de casa às seis da 

manhã e chegava às onze. Então começou assim, “eu não vou dar conta”, aí, no segundo 

período, por ser um curso noturno e eu trabalhar, eu falei “não, eu vou levar a sério, eu 

preciso estudar e eu não tenho tempo”. Eu não tinha tempo de me cuidar, de comer e de nada, 

aí eu falei “aqui eu tenho uma flexibilidade”. Às vezes é meio ilusório, porque final de 

semestre você não tem tempo, você tem mil horários de módulos na sua casa, mas você 

consegue fazer seu horário. Se eu quiser acordar 4 horas da manhã pra corrigir prova, se eu 

quiser corrigir 10 horas da manhã, antes do turno da tarde, eu posso. Então, a flexibilidade de 

horário foi uma coisa que me levou à licenciatura também. Acho que são essas três coisas. 

Deixa eu pensar se tem mais alguma... não, é isso mesmo. A questão financeira, não, porque 

todo mundo fala que não vale, mas eu ganho mais que no meu primeiro emprego. 

PESQUISADORA: É, eu também acho que tem empregos em que ganham muito bem, mas 

eu acho também que não é tão ruim assim. 

PROFESSORA: Eu também acho. É vendida uma imagem muito ruim, tanto que os alunos 

falam que você ganha menos que um salário mínimo, eles falam comigo. Eles não têm a 

noção, eu acho que, se for comparar outras profissões que têm o mesmo grau de instrução, o 

professor está um pouco abaixo mesmo. 

PESQUISADORA: É verdade. 

PROFESSORA: Mas se for olhar no geral, nos meus empregos, eu ganhava menos no outro e 

trabalhava mais. 

PESQUISADORA: Pois é, está certo, então. Bem, eu acho que era isso então, te agradeço e, 

se você quiser falar mais alguma coisa. 

PROFESSORA: Não, é isso mesmo. 
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PROFESSORA “NOBRE” 

Realizada em 12 de dezembro de 2017. 

 

PESQUISADORA: O que levou você a ingressar no magistério? À dar aula? A Licenciatura 

contribuiu? 

PROFESSORA: No começo eu não tinha previsão do que eu ia fazer. Eu saí do ensino médio, 

assim, estava meio ainda perdida, mas só que aí eu comecei a perceber que eu não tinha 

afinidade com exatas, que eu comecei fazendo administração, aí eu vi que eu não tinha 

afinidade nenhuma, não estava gostando do curso e eu já tinha me inscrito pra outros cursos 

também, que a gente acaba se inscrevendo pra muita coisa, aí eu fui e inscrevi pro IFET. Aí 

eram duas opções, aí as minhas duas opções do ENEM eram Agronomia e Ciências 

Biológicas, só que eu preferia Ciências Biológicas, porque eu sempre gostei muito de 

biologia, de ciências, então acabou que aí eu continuei a ingressar no tema porque eu passei, 

né, porque eu não tava gostando também. E ao longo da faculdade, aí eu fui descobrindo que 

eu gostava de ensinar, que eu gostava de dar aula, aí só foi confirmando que eu tinha feito a 

escolha certa mesmo. 

PESQUISADORA: Então você acha, que no caso, o curso, a Licenciatura que confirmou 

mesmo que você gostava de dar aula, não foi uma coisa que você já tinha antes? 

PROFESSORA: Isso! Assim né, a gente sempre tem aquelas histórias de crianças, que dava 

aula pros meus brinquedos, dava aula pras minhas bonecas. Eu quando criança eu fazia isso, 

sim, mas só que eu não saí do ensino médio pensando, eu sempre pensava na área florestal, 

engenharia florestal, na área da natureza, do meio ambiente, mas não tinha pensado ainda pro 

lado da licenciatura, ao longo da faculdade que eu fui vendo que era isso mesmo que eu 

queria. 

PESQUISADORA: E o que você acha que a faculdade ofereceu, o que você fez na faculdade 

que fez você perceber isso, que era isso que você queria? 

PROFESSORA: Eu acredito que os estágios, né, quando a gente vai pra escola também, 

principalmente se você tem uma orientadora boa, tive uma orientadora muito boa aqui em 

Barroso, que é uma professora já há mais tempo, assim, mas muito boa mesmo, que foi a 

Cida, aí ela apresentava umas aulas muito diferentes, muito legais, gostava muito do que ela 

fazia, então a gente acaba que vai aprendendo com essa dinâmica, né. Então, os estágios e 

também na equoterapia. Porque as vivências que eu tive na equoterapia com criança, né, eram 

crianças especiais, mas mesmo assim sabe, eu via muito nelas dos meus alunos, ensinava 

muito, então acabou que a equoterapia e os estágios. Além, também, que eu t inha alguns 

professores muito bons lá no IFET que gostavam, por exemplo, aquelas aulas na área de 

educação que a gente tem nos cursos de Licenciatura, tinham muitos professores bons 

também, que tinham as teorias que eles contavam, acredito também que a minha vivência de 

aluna do IFET, porque eu não fiz só a faculdade no IFET, eu fiz o ensino médio também, 

então no ensino médio eu tive a chance de conviver com professores muito bons, então ao 
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longo eu fui vendo que aquilo me motivou também a fazer a licenciatura, porque era coisa que 

eu admirava, que eu achava bacana, eu sempre gostei muito de estudar, de ensinar. 

PESQUISADORA: Você falou dos professores do ensino médio, você acha que é comum 

entre os jovens gostar dos professores do ensino médio e querer seguir essa profissão ou não? 

Você acha que foi uma coisa mais específica sua mesmo? 

PROFESSORA: Não, eu acredito assim: esses dias pra trás, eu estava conversando com uma 

professora mais velha e ela falou comigo assim: “a gente não pode levar nunca o que o 

aluno...”, porque tem o bom aluno, né, que corre atrás, que quer aprender, e tem o mau aluno 

que infelizmente não te respeita, que está ali obrigado, então, você tem que olhar os bons 

alunos. Então, eu acredito que foi a mesma coisa, que tem alunos que não combinam com os 

professores, que respondem, mas tem alunos muito bons, que são muito esforçados, que 

querem, eu acho que igual eles me incentivaram, tanto na faculdade, quanto na graduação, 

hoje em dia eu tenho a chance de incentivar, aí, eu vejo isso em alguns, que eles gostam, eles 

gostam da aula, eles perguntam “Você vai voltar? Ano que vem você está aqui de novo?”. 

Então quer dizer, isso é um sinal que eles estão gostando, eu já fui chamada pra ser paraninfa 

de algumas turmas, então, isso é um sinal muito positivo que eu vejo assim que eu também, 

agora, eu posso também incentivá-los a continuar, não só na licenciatura, mas ter uma 

profissão, continuar estudando. 

PESQUISADORA: Entendi. Pra começar a dar aula, trabalhar como professor mesmo, 

algumas pessoas responderam no questionário que escolheram isso porque tinham passado em 

concurso ou porque gostavam mesmo, queriam mesmo ser professores, ou por causa da 

flexibilidade de horário como professor. Essas razões, você acha que elas realmente pesam 

pra decidir, pra seguir a profissão? Elas também não tem uma relação muito próxima com a 

Licenciatura, “passei no concurso”, “o horário como professor é flexível” e “eu gosto de dar 

aula”, não necessariamente tem relação com a Licenciatura. Você acha que pesa mais alguma 

coisa que vem da Licenciatura ou são esses outros fatores mesmo? 

PROFESSORA: Eu acredito assim, igual a flexibilidade de horários, depende, não é uma 

coisa tão flexível. Por exemplo, esse ano eu peguei um cargo e assim, né, infelizmente, eu sou 

designada, eu não sou efetiva, então o que que acontecia, eles colocam a gente em vários 

horários que, às vezes, são convenientes pros outros professores da escola, pros efetivos. 

Então, por exemplo, assim, eu tenho quatro aulas de manhã e três de tarde, isso em uma 

semana, e o resto é à noite pra completar 16 aulas. Então, é assim o meu horário, eu tive que ir 

o ano inteiro lá no FAPI, que é assim, uns 20 minutos da minha casa a pé e uns 5 de moto, eu 

vou mais de moto. Então, eu tinha que ir pra lá, pra dar uma aula. Eu acordava 7 horas pra dar 

uma aula, depois eu dava minha aula até 07:50 e estava liberada. Mas eu já tinha acordado 

cedo, eu já tinha me deslocado até lá. Chegava aqui em casa, vamos supor que eu chegava 

aqui em casa umas 08:10, aí eu começava a montar pra eu dar aula a tarde, a tarde, lá em 

Dores, eu ia 12:30, só que 12:30 eu tinha que estar lá, então eu saio daqui 11:30, então, assim 

, eu não acho tão flexível assim, não. Eu acredito que quem está pra ser professor, é porque, 

assim, eu vejo que algumas pessoas é por falta de opção, aí fica falando, mas várias delas, a 

maioria é porque gosta mesmo. Porque se fosse pra escolher outra profissão, é uma profissão 

como várias outras, tem vantagens, mas tem as desvantagens também, a nossa jornada de 

trabalho, pode ser até que a gente trabalhe mesmo de 07:00 às 11:30 e em outro serviço talvez 

você não fosse trabalhar, você fosse trabalhar um pouquinho mais, mas só que o problema é 

que a gente não trabalha só na escola, a gente monta aula e os meninos não querem uma aula 
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com quadro e giz. Hoje em dia a gente tem alunos que querem coisas diferentes, eles querem 

experiência, eles querem trabalhar, ver o que que é; se está aprendendo sobre natureza eles 

querem ir lá fora, então isso tudo gera um tempo, porque você tem que montar, você tem que 

pensar, porque se não você acaba colocando umas ideias alternativas na cabeça deles que não 

tem sentido. Então você tem que estudar antes. Fora também que esse ano a gente tem o diário 

digital, né, então o diário digital ele mudou a nossa rotina, porque uma coisa que antes você 

trabalhava na escola e montava aula, agora você tem mais um serviço que é preencher o diário 

digital, ele nem sempre tá funcionando, você tem que ficar tentando toda hora. Ontem mesmo, 

você tem que lançar aula por aula, falta por falta, nota de aluno por aluno, então, assim, é 

muito complicado porque o servidor ainda não está funcionando direito, está dando 

congestionamento, porque está todo mundo entrando. Final de ano, os professores estão todos 

apertados entrando, então a gente muitas vezes não consegue acessar esse diário digital, então, 

quer dizer, eu não trabalho só as 4 horas, eu trabalho bem mais do que isso, mas só que tem as 

coisas que assim, né, eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe, eu estou muito satisfeita 

com minha profissão, é uma coisa que me motiva, só que eu trabalho muito. 

PESQUISADORA: Imagino. Essa questão de você falar que realmente tem que querer, gostar 

de dar aula, que a maioria você acha que gosta mesmo, e realmente muitos falaram que 

gostavam mesmo de ensinar, tanto pra ingressar na carreira, quanto escolher a um curso. Só 

que teve gente que, também respondeu que, aliás, teve uma pessoa que falou que não queria 

ser professora, aí entrou no curso e durante o curso, usou a palavra, “se encantou” com a 

profissão. O que que você acha que pode ter, durante a licenciatura, acontecido pra pessoa se 

encantar, já que não era uma coisa que ela gostava antes, porque você também, até que foi um 

pouco parecido com você também né, porque você falou que não se imaginava né. O que você 

acha que pode ter sido, pra ela, o que encantou? Você até já falou um pouco de você. 

PROFESSORA: Eu acredito que tenha sido mesmo as vivências que ela teve, porque 

principalmente o nosso curso né, que é ciências biológicas. É um curso muito interessante e lá 

no IFET tem uma estrutura boa, os professores são muito bons, então, eles te oferecem isso, 

eles te fazem sentir interesse naquela matéria e ver o quanto ela é interessante e você querer 

ensinar pras outras pessoas também o quanto aquilo é interessante, sabe, a gente tinha 

professores lá muito competentes que colocavam e faziam mesmo, mostravam como que é, a 

gente aprende as bases lá, né, é uma coisa muito diferente do que a gente ensina em sala, 

porque às vezes o aluno não tem aquela base toda, a gente não tem esse tempo disponível, 

mas eu acredito que seja isso, que seja principalmente a dedicação dos professores, porque eu 

noto muito isso no IFET. Eu tenho um namorado que estuda em São João e ele fala que os 

professores dele lá são muito difíceis, mal educados e lá no IFET, não. A gente via que tinha 

muito professor que estava lá porque eles gostavam de dar aula e num curso de Licenciatura, 

o mínimo que se espera é que os professores que vão ensinar pros outros professores que eles 

gostem de dar aula, que eles incentivem e isso acontecia muito no IFET, acredito que seja 

isso. 

PESQUISADORA: Isso me faz pensar em duas perguntas relacionadas a sua resposta. Uma é 

em relação ao IFET, ao Instituto, você acha que o fato de ser uma instituição que oferece 

ensino médio também, educação profissional junto com a graduação, ela faz diferença na 

formação? Porque igual você falou da questão da equoterapia, até que a equoterapia não tem 

uma relação com o ensino médio, é um projeto do Instituto, mas assim, se você acha que o 

fato de ter esses outros cursos, de outro nível, faz diferença na formação da licenciatura? 



149 

 

PROFESSORA: Eu acho que muita gente classifica, por exemplo, assim, coloca lá, por 

exemplo, a universidade do lugar e tal, a Universidade Federal de São João del-Rei e eles 

acabam desvalorizando muitas vezes os Institutos, só que o que eu vi, foi muito pelo 

contrário, porque eu acredito que, por exemplo, assim, lá em São João, pelo que eu vejo 

assim, talvez eu não teria tantas oportunidades quanto eu tive no IFET. Eu tive a oportunidade 

de ingressar na equoterapia, eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, lá talvez 

eu também poderia ter, mas, às vezes, era uma coisa mais reduzida, mais restrita, e lá no 

IFET, não. Lá no IFET eu notei que, quem está interessado em trabalhar, em publicar, em 

escrever, os professores estão ali pra ajudar e pra fazer você ter aquilo que você quer, porque 

foi muito isso. Então, assim, às vezes eu acredito que talvez se eu tivesse lá em São João, 

talvez ia ser um curso, talvez um pouco mais pesado, integral, com uma grade, às vezes, nem 

ia ser tão proveitoso quanto foi no IFET, porque eu vi que realmente foi proveitoso pra mim. 

Eu tenho vários certificados, isso me ajudou a passar numa pós e, mais futuramente, quando 

eu for tentar um mestrado, eu sei que eles vão fazer diferença também. Então essa parte eu 

acho muito importante. 

PESQUISADORA: E você acha que os professores, você falou que os professores eram bons. 

Duas coisas, uma você falou que o mínimo que eles tem que fazer é querer estimular você a 

ser professor também. Você acha que a maioria fazia isso mesmo? De que forma? Eles 

falavam das aulas deles ou falavam pra vocês seguirem a profissão mesmo? 

PROFESSORA: Assim, eu acho que mais a personalidade deles, tipo, claro que sempre tem 

alguns, sempre tem as exceções, né, mas a maioria estava sempre disposta a ajudar, a te 

incentivar, “isso aqui não ficou bom, vamos...”. Mas nunca foi uma coisa assim: às vezes eu 

vejo lá que o pessoal da UFSJ conta pra gente, parece que é uma coisa imposta, que é uma 

coisa assim: “você tem que fazer desse jeito aqui, porque se não...”. Não. Era uma coisa 

assim: “você tem que fazer desse jeito aqui, mas eu vou te ajudar”. É o que eu vejo, que eles 

estavam sempre dispostos a ajudar mesmo, sabe, e isso era o diferencial de lá, eram muito 

atenciosos, muito mesmo. 

PESQUISADORA: Hum, entendi. Você falou mais uma palavra interessante, na hora que 

você falou assim “era um diferencial”, teve uma pessoa que comentou exatamente isso, que lá 

teve oportunidade de ter uma preparação diferenciada no curso de licenciatura. Então você 

acha que essa preparação diferenciada, pode ter sido em relação aos professores, por exemplo, 

ou tem mais coisas? 

PROFESSORA: Além disso, acredito que também a estrutura, que lá no IFET tem uma 

infraestrutura muito boa. De questão, assim, a gente tinha microscópio, tinha data show 

disponível pra todo mundo, tem uma infraestrutura muito boa, as salas muito boas, um espaço 

muito bom. Acredito também, assim, o pessoal lá é sempre muito assim, o pessoal da 

secretaria também, pessoal muito tranquilo também e sempre ajudava a gente, sempre 

tratando a gente bem, eles queriam que a gente continuasse, o diretor também, todo mundo lá 

era muito receptivo. 

PESQUISADORA: Você acha que é um ambiente mais familiar? 

PROFESSORA: É. É um ambiente familiar que você se sente em casa. E, assim, muitas vezes 

eu acho que isso, talvez, não seria possível lá na UFSJ, por exemplo. 
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PESQUISADORA: Por ser uma instituição maior talvez? 

PROFESSORA: É, isso. Porque, assim, igual o meu orientador de TCC, ele ia com a gente, 

assim, às vezes finais de semana, encontrava comigo durante a semana pra me ajudar sabe, 

pra fazer coleta, que era de arborização. Então, assim, muito, mais muito, mais muito mesmo 

colaborativo, sabe, ajudava muito mesmo, e isso muitas vezes, pelos relatos que eu tenho das 

outras universidades, não é assim em muitos lugares. 

PESQUISADORA: Então você acha, por exemplo, que o corpo docente, a qualificação deles, 

favorece você querer ser professor? 

PROFESSORA: Sim. Sim. 

PESQUISADORA: Agora em relação a emprego, teve uma pessoa que comentou que acha 

que o fato de fazer uma licenciatura é mais fácil encontrar emprego do que se tivesse feito um 

bacharelado. Você acha que isso influencia? Que influenciou sua escolha? Você acha que isso 

realmente é verdade? A licenciatura é mais fácil? 

PROFESSORA: Sim, porque eu conheço várias pessoas que já formaram também e ainda 

estão sem trabalhar na área. Então, assim, na licenciatura, se você tiver a vocação, porque 

também se você não tiver a vocação, você não vai aguentar a pressão, você pode tentar 

mesmo, mas não vai aguentar muito tempo, vai ser perceptível sabe, porque às vezes a pessoa 

não está trabalhando, não está satisfeita com o que está fazendo, então, isso é uma coisa muito 

perceptível, você consegue perceber com o trabalho que a pessoa realiza que não está, assim, 

favorável, que não está bom. Então, assim, eu acho que a licenciatura, ela é mais fácil de 

arrumar emprego, sim, mas só que se você não tiver vocação, você não continua, muitas vezes 

não continua, porque você vai ficar fazendo uma coisa insatisfeito? Não! Então, eu acho 

também que é fácil de arrumar emprego, sim, mas só que tem que ter vocação. 

PESQUISADORA: Então você acha, sabendo que a licenciatura é mais fácil de arrumar 

emprego, isso também pode ter influenciado na sua escolha pelo curso? 

PROFESSORA: Não, porque até quando eu fui fazer, a minha mãe, os meus pais, eles não 

estudaram, a minha mãe sabe ler e escrever, mas acho que ela fez menos da 4ª série, meu pai 

também sabe muito pouco, deve ter feito também até a 4ª série mais ou menos. Então, assim, 

eles não tinham muita noção, eu ainda lembro que eles queriam que eu fizesse Administração. 

A escolha do curso de Administração, que antes eu comecei na UNIPAC, foi até pelo Prouni, 

foi uma escolha que não foi tanto minha, foi mais assim, eles falaram “Faz isso que você vai 

ter um emprego”. Aí, depois eu fui vendo, né. Quem ainda deu uma incentivada foi o meu 

irmão que já fez faculdade, então, meu irmão falou assim: “Não, pode ser, sim, mãe, não tem 

nada a ver ela querer fazer isso não, deve ser bom”. Foi mais assim, mas não foi uma coisa 

assim que eu pensei assim “vou fazer isso, porque vou arrumar emprego”, muito pelo 

contrário, teve muitas pessoas que falaram comigo que eu estava fazendo uma péssima 

escolha porque talvez eu teria mais chance de arrumar um emprego com outro curso, com 

Administração, com Direito, com os outros cursos mais almejados, assim, que às vezes a 

licenciatura é muito negligenciada, o pessoal encara com muito pouco caso. 

PESQUISADORA: Desvalorizada, né? 
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PROFESSORA: É, desvalorizada. 

PESQUISADORA: E hoje que você já está formada, você acha que realmente, pra arrumar 

emprego, era mais fácil se você tivesse formado em Administração? 

PROFESSORA: Não, de forma alguma. De forma alguma. Primeiramente, porque eu não ia 

ter a mínima vocação, eu acho que por eu ser muito espontânea, gostar muito de conversar, de 

fazer amizade e tal, eu acho que é uma coisa mais fácil. Uma coisa, assim, talvez em um 

trabalho de escritório, maçante, uma coisa assim, talvez eu não ia me sobressair tão bem, 

sabe. Então, eu acho que eu estou bem melhor assim. Eu acredito que se eu tivesse feito outro 

curso, a minha vida ia estar completamente diferente e talvez eu não estaria nem trabalhando 

e, assim, desde quando eu formei, e até antes de formar, eu já trabalhava na área. Porque 

muitas vezes, assim, né, como eu já mencionei que os meus pais estudaram pouco, minha mãe 

trabalha na fábrica aqui de Barroso, mas ela é cozinheira, então, assim, a gente não tem uma 

condição financeira muito boa, então, assim, seria essencial eu ter um emprego, eu não posso 

ficar sem trabalhar, não posso me dedicar a uma, por exemplo, a um curso integral, morar fora 

também não seria possível e tal. Então, assim, eu acredito que foi importante ser inserida no 

mercado de trabalho mais rápido. 

PESQUISADORA: Inserir no mercado de trabalho durante a graduação. 

PROFESSORA: É, foi ótimo. Porque deu estabilidade e, assim, eu acho que as oportunidades 

vão aparecendo também pra quem corre atrás, né. 

PESQUISADORA: É verdade. E você falou muito dessa questão da vocação, né, e a gente 

falou de se encantar pela profissão, e você acha que ao contrário, mesmo tendo vocação pra 

dar aula mesmo, se fosse uma coisa que você gostasse desde o início do curso lá, você acha 

que durante a licenciatura também é possível a gente se desencantar pela profissão? 

PROFESSORA: Eu acho que durante a licenciatura, talvez, mas eu acho que o que mais faz 

desencantar, muitas vezes, é o fato da desvalorização do professor, no país que a gente vive, 

as pessoas muitas vezes quando perguntam “Qual é a sua profissão? Você dá aula, mas você 

não faz outra coisa não? Você só dá aula?”. Quer dizer que todo mundo já olha a gente assim. 

O advogado, ele pode ser chamado de doutor, o médico, ele é um doutor, mas o professor ele 

pode ter um doutorado que ele continuará sendo chamado de professor. Tem professores que 

eu vejo que eles até preferem serem chamados de professores do que de doutores, porque esse 

é um título muito mais nobre. Porque muitas vezes, por exemplo, o advogado, ele não fez 

doutorado e é chamado de doutor. Então, assim, a licenciatura é muito desvalorizada e a gente 

tem muitas experiências negativas, tem questão também que às vezes os alunos também, 

porque tem aluno que não é interessado. Nesse começo de carreira, você pega muita turma 

que não está interessada em aprender, que aí é aquela briga né, tem que conquistar alguns ali 

que estão meio perdidos pelo caminho. Então, acho que é mais essa questão de como que a 

sociedade vê o professor, porque falam que o professor é desvalorizado, que o governo não 

valoriza os professores, mas os próprios pais dos alunos não valorizam, o próprio diretor da 

escola muitas vezes também deixa os professores muito obsoletos, esquece deles, ele esquece 

que já esteve em uma sala de aula, como que é difícil, isso eu também já vi ao longo da minha 

profissão algumas vezes acontecer. Então assim, eu acho que é mais em relação como que a 

sociedade vê o professor. 
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PESQUISADORA: E você acha que as pessoas percebem isso mais depois, quando estão 

trabalhando do que quando fazem estágio? 

PROFESSORA: É mais quando está trabalhando. Porque o estágio é uma coisa assim, que 

você está lá observando, mas o que a professora vive ali, às vezes os alunos ficam meio 

apreensivos também com a presença do estagiário, tem outra pessoa adulta na sala, então 

acaba que eles ficam meio apreensivos, né. A realidade que o estagiário vê não é tanto aquela 

realidade do dia a dia ali, de rotina, que eles às vezes já estão cansados, “brigou com a mãe 

em casa, vem descontar às vezes na gente”, então assim, é uma rotina muito diferente. A 

cobrança também, né, o estagiário não tem a cobrança, a professora está lá e ele não vai ser 

cobrado pela professora que está ali. Agora os professores, eles são cobrados, pelos diretores, 

pelos alunos, pelos pais dos alunos e por todos. 

PESQUISADORA: Então teve até uma pessoa que respondeu que não pretende permanecer 

na profissão, então deve ser exatamente por essas razões que você está falando. E você acha 

que a licenciatura, durante o curso, vocês são preparados para encontrar essa realidade 

depois? Vocês imaginam que vai ser assim, já sabem que irão encontrar esses problemas? 

PROFESSORA: Não, eu acho que um pouquinho, às vezes, os professores, igual eu tinha 

mencionado anteriormente, lá do IFET, são muito competentes, muito atenciosos, só que às 

vezes falta, porque muitos deles também talvez não passaram por essa vivência de escola 

pública, então, eles não têm muito o que contar. Aí, às vezes eu fico pensando, acaba que 

quem tem o doutorado, quem tem o mestrado é um título, né, então a pessoa acaba ganhando 

mais, ganhando mais prestígio e às vezes a gente precisava, a gente aprende muito mais 

também conversando com os colegas que já estão ali na profissão, então, talvez até abrir as 

portas mais pra novos professores, pra pessoas que tem vivência no estado, pra contar as 

experiências mesmo, porque aí a gente já ia ter algumas questões que poderiam ser levantadas 

assim, sabe, porque muitas vezes, a gente chega na escola despreparado mesmo, despreparado 

com relação a tudo. É um relacionamento novo que você está estabelecendo ali com os 

colegas que irão conviver juntos o ano inteiro. Então, assim, eu acho que falta é mais esse 

caso, porque eles estão ensinando porque eles querem que a gente chegue no doutorado ou no 

mestrado, mas muitos não irão chegar, muitos irão ficar muito tempo no estado, trabalhando. 

Então, muitas vezes, falta também, assim, um apoio psicológico para os que irão ficar, pra 

eles já saberem o que eles estão encarando, porque depois pode formar e pode chegar lá e 

gerar uma frustração, uma frustração no sentido assim que, “não era isso que eu queria”, “não 

é esse profissional que eu me imaginava”. Então, eu acho, que às vezes a única coisa que 

poderia faltar era isso, sabe, colocar talvez algumas pessoas que tem essa vivência na 

educação, sabe, que aí talvez elas iam abrir mais os olhos dos alunos pra eles já saberem as 

dificuldades também, não é uma coisa que estou falando que é ruim, não, mas só que tem 

dificuldades também, como toda profissão tem suas dificuldades. 

PESQUISADORA: No início você falou da pessoa que te orientou no estágio né, acho que ela 

era professora da escola. 

PROFESSORA: Isso, eu aprendi muito com ela sobre isso, às vezes, até também por exemplo 

assim, uma coisa é o tato que a professora lá do IFET tem com os alunos dela, outra coisa é o 

tato que eu tenho com meus alunos, com dificuldades. Muitas vezes, assim, porque a escola 

federal é acesso a todos? Sim, só que a maioria do pessoal que está no IFET tem uma 

estrutura familiar muito boa, porque ajudou pra passar na prova sabe. A família ajuda muito, 
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tem muita influência sobre o aluno, aí a gente vê os alunos que muitas vezes são 

problemáticos, que tem problemas dentro de casa, que às vezes né, falta ali um punho até com 

os pais, então, assim, precisa mais de preparar a gente pra isso também, pra lidar, porque 

muitas vezes a gente aprende muito com os colegas de trabalho coisas que a gente não 

aprendeu na faculdade. 

PESQUISADORA: Quando começa a trabalhar, você falou desse despreparo e das turmas 

mais difíceis que eles costumam colocar pra quem está entrando. E aí é interessante você ter 

falado isso porque 30% das pessoas que começam a trabalhar desistem nos 3 primeiros anos 

da carreira. Talvez seja exatamente por isso, você concorda? Esses fatores, turmas mais 

difíceis, essa realidade nova que não estava preparada. Depois que passa do início é mais fácil 

permanecer? 

PROFESSORA: Eu acho que quando você tem apoio da direção, da supervisão ali contigo é 

diferente. Por exemplo, assim, quando a direção da escola te oferece uma estrutura é muito 

diferente, te apoia. Se chega um pai ali pra falar de você: “Não. Tenho sã confiança do meu 

funcionário, que ele está fazendo isso certo, que é assim”, “Mas se ele fez isso desse jeito é 

porque tem um motivo, explica direitinho”. Do que quando, por exemplo, vem alguém e em 

vez de ficar do seu lado, não fica, deixa você se virar sozinho, então, assim, eu acho que essa 

parte também da supervisora tem que estar fazendo aquele intercâmbio entre os alunos, 

quando ela faz direitinho, aí tudo muda sabe, você fica mais incentivado e tudo, agora se não, 

quando a pessoa é interessada ela vai desenvolvendo isso sem ninguém ajudar, mas é uma 

coisa muito mais difícil. 

PESQUISADORA: Você falou que teve a oportunidade de fazer projeto de pesquisa, não foi? 

PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: A maioria das pessoas que respondeu o questionário falou isso, que 

fizeram projetos, pelo menos alguma coisa a pessoa participou, projeto de pesquisa, extensão 

ou PIBID, ou até estágio extracurricular. Alguém sempre falou que fez alguma coisa, extra ao 

estágio obrigatório. Você acha que essas atividades, elas estimulam a querer ser professor? 

PROFESSORA: Sim, com certeza, estimula. O PIBID eu acho que é um dos programas assim 

mais importantes, eu nunca participei do PIBID porque eu não fui selecionada, na época eu 

tava no comecinho da faculdade ainda, trabalhava no hotel, era muito corrido, então acabou 

que eu não tive a oportunidade de participar do PIBID. Mas o PIBID é um dos mais 

importantes, porque ele insere realmente, o pessoal vai para as escolas, eu acho que é o que 

mais vê a realidade, porque esses de pesquisa é uma coisa mais focada na pesquisa, não é tão 

focada na licenciatura. O PIBID é focado na licenciatura, você vai para a escola pública, você 

vê a vivência da escola pública, então, acho que é um dos mais importantes até. 

PESQUISADORA: As pesquisas geralmente iam pro lado da área específica, de ciências 

biológicas do que pra área da educação? 

PROFESSORA: Isso, fugiam um pouquinho da área da educação. 

PESQUISADORA: Em relação as disciplinas pedagógicas, você acha que elas estimulam a 

querer ser professor mesmo, assim, ajudam também depois? 



154 

 

PROFESSORA: Ajudam, ajudam muito. Eu acho que, geralmente, eu lembro que eu tive 

algumas que eu gostava bastante, eram algumas com a Apolliane, com o Felipe que era 

formado em psicologia, então, assim, era uma área muito interessante. Eu gostava muito das 

aulas, eu me interessava muito, eu sempre lia os conteúdos que eles passavam, eles passavam 

às vezes um livro, aí eu ficava, isso aqui a gente vai discutir em uma aula, tinha gente que não 

lia, eu gostava de ler o livro mesmo, porque eu queria mesmo, sabe, e eu via que eu gostava 

da área que estava sendo trabalhada. 

PESQUISADORA: Você acha que faz diferença pra ser professor mesmo, assim, ajuda? 

PROFESSORA: Tem que ter, é essencial. As voltadas pro conteúdo são muito importante, as 

pedagógicas também. Para área da licenciatura tem que ter, só que é a mesma coisa que eu 

falei antes, talvez falte um pouquinho de explicar na realidade. 

PESQUISADORA: As duas? Tanto as pedagógicas quanto as específicas? 

PROFESSORA: Isso, porque por exemplo assim, aí você aprende lá a coisa toda dos animais, 

daquela trilha, aquela coisa bonita, aquele livro de 900 páginas, aí na hora de aplicar pro 

ensino médio, você tem um ano, um livro com tamanho reduzido, com o tempo reduzido, com 

os alunos que não vão ficar quietos o tempo inteiro, porque eles precisam de coisas 

interessantes, então, assim, às vezes falta um pouquinho da prática, pra mostrar pra gente 

como é. A mesma coisa com as pedagógicas, porque não adianta nada você ficar falando de 

afeto se na hora de ir pra sala de aula talvez você vai chegar lá, vai ter alguns impasses, então, 

assim, talvez seria bom também que isso não ficasse só na teoria, né, tivesse alguma coisa de 

prática, às vezes algumas vivências além, né, então isso seria importante. 

PESQUISADORA: Quando você fala das práticas também, isso me faz pensar também nas 

aulas práticas mesmo, no laboratório, porque tiveram pessoas que falaram que tiveram poucas 

aulas práticas, e teve gente que falou que teve muita. O que acha dessas aulas? 

PROFESSORA: Eu acho que as pessoas que falaram que foram muitas é porque elas não 

estavam acostumadas com aulas de laboratório, porque, assim, é questão de, por ser um curso 

de biologia, então as aulas de laboratório elas eram essenciais, a gente teve algumas 

disciplinas que foram o período todo. Então, assim, eu acredito que, falar que, pelo jeito que 

você falou, teve aula até demais no laboratório é porque eu acho que elas não estavam 

acostumadas, vieram de escolas públicas e, às vezes, em escola pública a gente não tem muita 

chance de mostrar pra eles, então, assim, eu acredito que foram bastante, mas talvez até mais 

assim, talvez uma coisa que a gente pudesse trazer pra eles. Muito bonito a gente olhar uma 

lagosta, um camarão, mas como é que a gente vai trazer pra eles aqui? Então, assim, talvez até 

umas coisas que a gente pudesse trazer mesmo, sabe, que a gente pudesse mostrar pra eles, 

isso aqui você consegue ver direitinho, isso aqui, esse conhecimento específico, você 

consegue ver direitinho na prática, no seu material ali, uma coisa que a gente poderia aplicar e 

não uma coisa que ficasse só na teoria. 

PESQUISADORA: E isso então favorece, se tivesse mais, favorece você querer dar a aula, 

depois você aplicar daquela forma, né. Uma coisa especifica que apareceu também foi em 

relação a FECIB, que tem lá no Instituto, teve uma pessoa que comentou que achou 

importante ter participado da FECIB para sua formação. Você acha que fez alguma diferença? 

Você chegou a participar ou não participou? 
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PROFESSORA: Eu cheguei a participar da FECIB também, quando eu participei eu também 

orientei alguns alunos do técnico em química, a gente montou um projeto muito bacana com o 

professor Josimar, de matemática, a gente juntou a biologia com a matemática, a gente 

pesquisou sobre o cálculo de insetos, pra ver se a área estava degradada, pra ver o quanto a 

área estava degradada, foi muito interessante. Os meninos do ensino médio lá são muito bons 

também, então eles adoraram também, eles adoravam ir lá pro campo e recolher o material, 

aquilo ali eles adoravam sabe, eu acredito que foi muito bacana porque os alunos são muito 

focados, dá pra perceber que eles são muito, assim, muito dispostos a participar, eles depois 

me enviaram e-mail agradecendo, sabe, então quer dizer assim, muito gratos, muito assim, 

“ela está fazendo isso pra ajudar”, eu via aquela coisa assim de colaboração. Aquilo que foi 

pregado lá nas disciplinas de licenciatura, de estabelecer uma relação de conhecimento, de 

troca de conhecimentos, de experiência, eu utilizei na FECIB, só que muitas vezes a gente não 

tem a chance de utilizar talvez com alunos que tem mais dificuldade, que são mais arredios, 

mais rebeldes, né, então isso aí foi muito importante, acredito que sim. 

PESQUISADORA: E você acha que ter participado, isso também estimulou mais ainda 

querer ser professora? Essa interação com esses alunos, você acha que influenciou? 

PROFESSORA: Sim, claro, influenciou. 

PESQUISADORA: E acaba que não deixa de ser uma forma de pesquisa também, né, era um 

projeto de pesquisa. 

PROFESSORA: Era um projeto super de pesquisa. 

PESQUISADORA: Foi feito só pra FECIB? 

PROFESSORA: Foi feito só pra FECIB, a gente começou a pesquisar antes, então acabou se 

transformando em uma pesquisa, do estudo de uma coisa que estava realmente acontecendo 

ali. 

PESQUISADORA: E eu acho que você fala das pessoas, dos alunos mais arredios, com mais 

dificuldades. Eu acho que na escola pública talvez o difícil também sejam os recursos pra 

fazer esse tipo de trabalho ou você ainda consegue fazer alguma coisa parecida? 

PROFESSORA: Assim, com relação à pesquisa varia muito, por exemplo, assim, eu consigo 

desenvolver, mas, assim, os alunos não estão conscientes que estão participando de uma 

pesquisa. Mas eu consigo desenvolver muita coisa prática com eles, principalmente quando a 

escola te oferece, igual teve as feiras de ciências nas escolas, né, aí eu consigo desenvolver 

práticas. Às vezes eu também dou uma voltinha no bairro, faço de tudo pra ver se eles tem 

interesse, pra instigar eles mesmo. Mas eles não tem tanta consciência do que estão fazendo 

ali, os do IFET eram mais conscientes, eles queriam certificados, eles sabiam que era 

importante, talvez eles não tem toda essa consciência. 

PESQUISADORA: É questão cultural. 

PROFESSORA: É, cultural. 
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PESQUISADORA: E durante a graduação, tiveram alunos que abandonaram o curso de 

licenciatura, várias pessoas saíram durante o curso, não sei se você reparou isso na sua turma. 

Você acha que por quais razões desistir assim? 

PROFESSORA: Eu acho que muitos estavam ali, mas não era aquilo que eles queriam. Igual 

você tinha citado antes, eles passaram aí “vamos tentar, vamos ver se eu vou gostar”, então 

muitos ali não era o que eles queriam. Eu acho também que trabalho, família às vezes não 

incentiva, às vezes tem filho, às vezes uma mãe que cuida de vários filhos, como que ela vai 

dar conta de fazer uma faculdade, não tem quem ajuda, né. Então, assim, muitas vezes 

também eu acho que foi essa questão, essa questão social influencia muito. Alguns não era o 

que queriam e os outros era essa questão social mesmo, de não conseguir acompanhar a 

licenciatura, porque é um curso noturno, mas ele era muito puxado, tinham disciplinas difíceis 

e coisas que você tinha que estudar muito, provas teóricas que você tinha que guardar muita 

coisa, então, às vezes, competia com a rotina da pessoa. Eu saí do ensino médio, fui direto 

estudar e no tempo que eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei em um hotel, mas depois eu 

acabei saindo porque eu não estava dando conta de estudar e trabalhar, então, eu acabei 

saindo, eu optei pela faculdade. A mesma coisa que outras pessoas, só que às vezes elas não 

tinham essa escolha que eu tive, porque às vezes a família não podia dar essa estrutura. A 

minha também não tem tanta estrutura assim, mas ela pôde oferecer naquele momento pra 

mim, pra eu poder terminar a faculdade, então, assim, talvez as outras pessoas não tiveram 

essa chance. 

PESQUISADORA: E você falou também que você começou a trabalhar antes de terminar a 

graduação, né? 

PROFESSORA: É. 

PESQUISADORA: Então pra fechar, a pergunta é o que que fez você querer dar aula? 

PROFESSORA: O que que fez eu querer dar aula? Eu acho que é a missão social do 

professor, por exemplo, assim, a gente forma todas as profissões. É uma missão mesmo, é 

gratificante quando, por exemplo, você elogia seus alunos e eles ficam satisfeitos, eles ficam 

felizes, sabe, de estimular, de formar novos cidadãos, novas profissões. Eu não estou 

ensinando pra todo mundo virar biólogo, mas pra eles terem o interesse pela ciência, pra eles 

aprenderem. Então essa parte é muito interessante, assim, de preservar a natureza, noções de 

educação, de educação ambiental, de convivência também, porque o professor também muitas 

vezes convive muito mais com os alunos do que os próprios pais, porque nessa rotina de um 

trabalha, o outro trabalha, muitas vezes o aluno acaba sendo educado de algumas formas na 

escola, às vezes, a questão do afeto também, por ele não ter tanto a presença dos pais, a gente 

acaba servindo pra eles de afeto também. Então, assim, é um vínculo mesmo que você 

constrói com várias pessoas, com uma sociedade e eu não influencio uma pessoa só, por 

exemplo, assim, igual um advogado que vai influenciar uma pessoa que ele vai estar ajudando 

lá, não, são várias, várias pessoas a cuidar da natureza, a estudar, a saber mais sobre o seu 

corpo, o corpo humano, sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, a 

orientar outras pessoas, né, aí eu acho que começa a transformação dentro da sala de aula e 

vai se espalhando, porque aquela pessoa vai comentar com a família dela, “não pode fazer 

isso”, e hoje ela aprende que não pode fazer isso e amanhã ela vai passar para outras pessoas 

que não pode fazer isso. Então, assim, é uma coisa que vai transferindo cada vez mais. É uma 

missão social também, que não é só a questão de trabalhar, de ter estabilidade, porque essa 
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questão nem está acontecendo comigo agora, porque em dezembro meu contrato acaba, então 

eu não tenho essa estabilidade, mas é uma questão também de você fazer o seu papel na 

sociedade, de exercer o seu papel na sociedade. 

PESQUISADORA: E você acha que essa percepção que você tem, ela já existia, sempre 

existiu ou a licenciatura contribuiu pra você pensar dessa forma? 

PROFESSORA: Eu acho que a licenciatura contribuiu pra eu pensar dessa forma, porque 

assim, às vezes eu via que eu não tinha a maturidade que o pessoal da minha sala tinha, 

porque eu acabei de sair do ensino médio e já fui inserida na faculdade, então, assim, às vezes 

essa transformação, a questão social, não teria sido tão bem trabalhada em mim e tal, mas só 

que eu acho que influenciou também depois de fazer a licenciatura, eu tenho mais visão dessa 

parte sabe. Mas eu sempre fui preocupada com essas coisas, em questão de educação 

ambiental, de economia de água, aqui em casa eu sempre fui assim. Então, assim, eu acho que 

é uma questão minha que foi desenvolvida mais ainda quando eu comecei a virar professora, 

porque querendo ou não, muitas vezes a gente serve de exemplo. Então, por exemplo, em 

questão de tudo né, você vira exemplo de como se vestir, de como se portar, como tratar as 

pessoas, então, assim, você vira um ser pra ser espelhado, pras outras pessoas se espelhar em 

você, ou não, ou se elas tiverem uma experiência negativa também não se espelharem em 

você, pra não fazer daquele jeito né. 

PESQUISADORA: Que ótimo, é isso aí então. Muito obrigada! 

PROFESSORA: De nada. 
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PROFESSOR “BIÓLOGO” 

Realizada em 16 de dezembro de 2017. 

 

PESQUISADORA: A primeira pergunta para você assim é, o que levou você a ser professor? 

A dar aula mesmo, a ingressar na sala de aula para dar aula? 

PROFESSOR: Na verdade, inicialmente, eu não tinha pensado em ser professor. Eu gostava 

da biologia, como era um curso que tinha aberto aqui recentemente, e eu só fui descobrir a 

diferença de licenciatura pra bacharelado quando eu já estava aqui dentro. 

PESQUISADORA: No curso. 

PROFESSOR: E aí, ao longo do tempo, que foi passando os períodos, é que foi despertando o 

interesse em dar aula porque uma coisa que você aprende aqui e é interessante você falar pra 

frente, né? Expor isso. Então eu achei interessante a área. 

PESQUISADORA: Então você acha que foi o curso que despertou o interesse pra você dar 

aula? 

PROFESSOR: Durante o curso que despertou. 

PESQUISADORA: E o principal era isso né, querer passar o que você aprendeu aqui? 

PROFESSOR: Conseguir. É. 

PESQUISADORA: No questionário, a gente teve respostas em relação à entrada na sala de 

aula mesmo, como passou no concurso e aí começou a dar aula, gostava da profissão mesmo 

de professor, o horário para trabalhar como professor é flexível. Foram questões que 

aparentemente não tem muita relação com o curso de licenciatura. Você acha que o curso pode 

ter alguma parcela de contribuição pra você decidir ingressar mesmo na carreira? 

PROFESSOR: Nossa, o principal fator é trabalhar e ganhar dinheiro mesmo, e até porque a 

flexibilidade do horário no cargo dá pra você fazer outras coisas né, então, complementar. 

Então, eu acho que pra mim, na verdade, foi mais isso mesmo porque eu já estava querendo 

trabalhar e ganhar dinheiro. 

PESQUISADORA: Então, em questão de ganhar dinheiro, teve uma pessoa que comentou 

que escolheu o curso de licenciatura porque ela acreditava que com a licenciatura era mais 

fácil arrumar emprego do que com o curso de bacharelado. Você acha que é isso mesmo ou 

você não concorda? Você acha que o bacharelado... 

PROFESSOR: Não, pra mim não faz diferença porque eu nem sabia dessa diferença antes. 

PESQUISADORA: A sua escolha não foi por isso né? 
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PROFESSOR: Não. Não. 

PESQUISADORA: E hoje, que você já sabe a diferença, você acha que qual que é mais fácil? 

PROFESSOR: Hoje, sem dúvida, é mais fácil você achar emprego na licenciatura do que no 

bacharelado. 

PESQUISADORA: E pra continuar, as pessoas falaram muito que querem permanecer na 

profissão porque elas gostam de ensinar, porque se sentem motivadas de ver os alunos 

aprendendo. Você acha que essas são as razões mesmo pra continuar? Ou tem outras? 

PROFESSOR: Tem outras razões. Assim, pra mim, na verdade, é interessante você passar o 

que aprendeu e conseguir né, quando a pessoa aprende, né, você fica satisfeito com isso. Mas 

o meu interesse maior é na biologia mesmo, eu gosto da biologia, eu quero aprofundar no 

conhecimento da biologia, entendeu? E fazer parte de pesquisas. 

PESQUISADORA: E você se vê fazendo parte de pesquisas atuando como professor? 

PROFESSOR: Sim. 

PESQUISADORA: Você acha que com os alunos assim, da escola? 

PROFESSOR: Atuando. Atuando como professor, aluno e em comunidade. Eu fiz um 

trabalho ontem e apresentei até no mestrado lá, que eu fiz com os meninos sobre uma 

parasitose que era prevalente no município. Eu fui lá no setor de epidemiologia e perguntei 

qual era a parasitose mais prevalente e descobri qual era, que era a esquistossomose e fiz um 

trabalho com eles. Como é na região do entorno de Carandaí, a gente pegou cartilhas e vamos 

distribuir na comunidade. 

PESQUISADORA: A sua escola em Carandaí, ela é... 

PROFESSOR: Esse trabalho que eu fiz foi com os meninos do estado, o trabalho foi do 

ensino médio. Agora eu fui pra Carandaí porque eu assumi o cargo no município. Aí eu 

trabalho no município com ciências e no estado, biologia. 

PESQUISADORA: Entendi. Você falou do seu interesse quando você escolheu o curso, que 

era porque você gosta de biologia. Realmente a maioria das pessoas também falou isso, que 

gostava da área. E você acha que esse interesse pela biologia, ele vem desde a época da 

educação básica, desde a época do colégio, era por isso que você gostava? Você acha que... 

PROFESSOR: Desde a educação básica. 

PESQUISADORA: Já vinha. E aí, mas você não pensava, apesar de você gostar de biologia 

que você lá no ensino médio, você acha que você queria, via a aula de biologia e pensava que 

“quero dar aula disso”? 

PROFESSOR: Não pensava em dar aula. Nem passava pela minha cabeça. Eu gostava da 

biologia, de entender os seres vivos. Não pensava que eu entraria numa sala de aula, tão cedo. 
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PESQUISADORA: E você acha que o ensino médio, o que acontece ali, orienta os jovens a 

seguir uma carreira ou não? 

PROFESSOR: Hum... difícil. Mas, na verdade, o primeiro insight é na escola mesmo, por 

alguma coisa que te desperta o interesse, em alguma área. É inicialmente na escola. Aí depois 

é a vida mesmo né. Depois da escola é o cotidiano. 

PESQUISADORA: Seria como se fosse assim, as disciplinas ali que você gosta mais de 

exatas, humanas. Talvez seja o que orienta pra escolher uma profissão. 

PROFESSOR: Isso. 

PESQUISADORA: Nessa escolha da profissão, não foi o seu caso porque você pensou em 

dar aula depois. Teve gente que falou que sentia que tinha vocação para dar aula, para fazer o 

curso. E teve uma pessoa que falou, que usou o termo “se encantou pela profissão” durante o 

curso. Você não falou que se encantou, mas falou que resolveu durante o curso também a dar 

aula. O que você acha que pode ter encantado essa pessoa? Estou enfatizando essa palavra 

porque é uma palavra forte: “me encantei pela profissão”. 

PROFESSOR: É. 

PESQUISADORA: O que você acha que pode ter encantado essa pessoa a dar aula e que 

também motivou você assim? 

PROFESSOR: Acho que os profissionais aqui. Porque os professores da área aqui são muito 

bons. Ajudou bastante e isso fez com que a gente despertasse sempre o interesse em alguma 

área. Ainda que não pedagógica, a parte biológica, que foi a parte interessante pra mim, mas 

pra essa pessoa pode ter sido mais a parte pedagógica, né, as discussões pedagógicas da 

educação. E a gente observando durante as questões pedagógicas, discutia-se muito sobre essa 

valorização da educação, então, isso pode ter despertado uma força de vontade da pessoa em 

querer mudar essa história. 

PESQUISADORA: Ah tá, nas disciplinas pedagógicas essa questão da situação do professor 

era muito discutida? 

PROFESSOR: É. 

PESQUISADORA: E aí me faz pensar. Você falou assim que talvez encontre uma força para 

querer mudar. Me faz pensar que, ao mesmo tempo que a pessoa pode, então, começar a 

querer dar aula, também encontre as razões pra desencantar? 

PROFESSOR: Assim como tem a motivação, tem a desmotivação também, né. Em alguns 

momentos, cansativo. Muita coisa pra fazer e, às vezes, você tem vida fora da faculdade e, às 

vezes, não dá conta, né. Aí vai depender do dia a dia. 

PESQUISADORA: Mas isso você fala mais em relação ao estudo mesmo né, do curso, da 

dificuldade do curso. E em relação à profissão: professor. Você acha que dá pra desistir 

também durante o curso? Você quis... 
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PROFESSOR: A profissão... 

PESQUISADORA: Professor, é. Você acha que dá pra desistir dela também durante o curso? 

PROFESSOR: Durante o curso, sim. 

PESQUISADORA: Por quê? Por ter visto o quê? Por ter vivenciado o quê que dá pra desistir? 

PROFESSOR: É porque os primeiros momentos quando você está na faculdade, aí você 

começa a trabalhar na área. Você ainda é meio inseguro com aquilo, né? Aí você pega um 

monte de gente, um monte de pessoas, com um monte de pensamentos diferentes. É muita 

crítica e se inicialmente a gente não está bem preparado pra isso, você larga e não volta mais. 

PESQUISADORA: Você diz críticas em relação a quê? 

PROFESSOR: Ao professor. O aluno criticar o professor. Principalmente quando você é mais 

novo né. 

PESQUISADORA: Ah tá, o aluno, né? 

PROFESSOR: É. 

PESQUISADORA: E em relação à escola, aos outros profissionais. Você acha que tem essas 

coisas também ou não? Ou é mais em relação... 

PROFESSOR: Agora, hoje, depois disso? 

PESQUISADORA: Não, você falou da questão de desistir porque os alunos criticam, né. E as 

pessoas da escola, as pessoas da direção, supervisão, os outros professores. Você acha que 

apoiam ou não quando você começa? 

PROFESSOR: Eu percebo assim, muito cansadas, as pessoas que trabalham na área. Não são 

desanimados, mas deixam tocar. Tem muitos que já nem têm forças, que nem querem mais 

unir, sabe. Tem uns que falam que a profissão é desunida, porque são tantos que já sofreram, 

que já passaram por situações desagradáveis e quando chega a gente, novo assim, eles já não 

tem tanto pique igual a gente tenta ter. 

PESQUISADORA: Você falou da questão de trabalhar e poder desistir do curso. A gente tem 

um quantitativo grande de alunos que desistiram do curso, né. Você acha que, quais são as 

principais razões pra desistência? Você já falou do trabalho, né. 

PROFESSOR: O principal é essa crítica também. Essa crítica em cima é muito complicado. É 

muita burocracia também quando você chega na escola. 

PESQUISADORA: Não, digo desistir do... 

PROFESSOR: Da licenciatura? 

PESQUISADORA: É, do curso. 
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PROFESSOR: O principal motivo... 

PESQUISADORA: Tem formados no curso hoje 37 pessoas e entram 40, olha só, muita gente 

saiu. Você acha que abandonaram ou desistiram por quê? 

PROFESSOR: Bom, a experiência que tenho assim com o pessoal da minha turma é que, na 

verdade, é a vida fora da faculdade que é difícil, porque normalmente são pessoas que já são 

trabalhadores ou que têm um pouco mais de idade. O curso é noturno, você já trabalhou de 

dia, aí chega cansado de noite e não consegue prestar atenção na aula, aí você passa por uma 

prova que você não foi bem e fica se sentindo mal com aquilo, mas é porque você não teve 

tempo pra dedicar, então isso vai acumulando e a pessoa vai desistindo. 

PESQUISADORA: E na escola você falou das críticas, falou da burocracia também que 

existia. 

PROFESSOR: Tem muita burocracia na escola, nossa, com esse negócio de diário, nossa, isso 

é muito cansativo. Agora que começou o eletrônico aí vamos ver como é que fica né. Mas eu 

esse ano, por exemplo, eu tive que trabalhar com o eletrônico e o de papel ainda. 

PESQUISADORA: Na mesma escola? 

PROFESSOR: É, dois serviços, né. E tivemos que fazer isso né, de qualquer jeito. E eles 

ainda falam lá “se você não fizer, eu aplico o TAD”. O TAD é um negócio lá, parece que é 

tipo uma forma de corrigir o professor. 

PESQUISADORA: Não conheço. 

PROFESSOR: O TAD chama, é tipo uma ocorrência do professor. Não tem ocorrência de 

aluno? É uma ocorrência do professor. 

PESQUISADORA: Ah tá. 

PROFESSOR: Aí se você acumular 2 ou 3, né, corre o risco de perder o cargo. 

PESQUISADORA: O estado que tem? 

PROFESSOR: É. Alguns supervisores também correm esse risco. 

PESQUISADORA: No estado? 

PROFESSOR: É, no estado, esse TAD é no estado. 

PESQUISADORA: Eu não sabia. E você falou na questão de se encantar pela profissão, dos 

professores, que eles estimulavam a gostar da área e tal. A qualificação dos professores, então, 

você acha que ela influencia em você querer ser professor também? 

PROFESSOR: É, não totalmente, mas em grande parte, né. A qualificação dos profissionais aí 

diz muito, né. Porque você, às vezes, percebe uma flexibilidade maior de professor, né, uma 

dinâmica melhor assim em sala que te motiva, né. 
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PESQUISADORA: A querer fazer né. 

PROFESSOR: A continuar ou mesmo a lecionar também. 

PESQUISADORA: É como se fosse assim, “o professor faz isso, vou levar isso pra lá dessa 

forma”? 

PROFESSOR: Isso. 

PESQUISADORA: Então você acha que, né, influencia mesmo né? 

PROFESSOR: Influencia. 

PESQUISADORA: Interessante que várias pessoas falaram sobre os professores daqui no 

questionário, quer dizer que tem algo caminhando bem? 

PROFESSOR: É, tem. 

PESQUISADORA: E teve gente que também falou em relação às aulas práticas e de 

laboratórios. E foi interessante que teve muita gente que falou que isso era importante, que 

tinha muita, e teve gente que falou que eram poucas, tinham poucas práticas, faltavam 

recursos no laboratório. Então teve os dois lados. Você acha que essas atividades, essas 

práticas no laboratório, elas influenciam também a querer ser professor? 

PROFESSOR: Influenciam. É inclusive porque quando a gente faz a aula prática, é 

interessante você montar uma sequência né, do que você está fazendo pra mostrar e ter clareza 

com o objetivo final. Vai mostrar, por exemplo, a estrutura de um animal que é microscópica. 

Então como é que você faz todas as etapas pra ver se você conseguiu chegar nessa estrutura? 

Então, assim, você ter essa organização em aula prática, ela é muito importante pra gente 

lecionar. Vai que um dia a gente não tem condições de fazer uma prática numa escola que 

falta recursos, mas eu tenho aquela coisa organizadinha, porque uma vez eu participei disso 

na prática, então eu sei basicamente como é. Então dá para eu fazer um planejamento bacana. 

PESQUISADORA: E aí consegue fazer isso nas suas aulas também. 

PROFESSOR: É, nas minhas aulas. 

PESQUISADORA: E a questão que você falou de talvez não ter recursos nas escolas. Entre as 

dificuldades encontradas pra dar aula aparecem essas questões dos recursos disponíveis nas 

escolas, de indisciplina de aluno, até a questão de falta de prática também apareceu. Eu não 

sei se seria essa prática ou é a prática de ficar em frente, né, da sala, talvez. 

PROFESSOR: Não tem oratória, né. Essa oratória tem que estar praticando sempre. 

PESQUISADORA: Pode ser que seja isso. E durante o curso de licenciatura você acha que 

essas dificuldades, elas já eram discutidas durante o curso? 

PROFESSOR: Sim. 
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PESQUISADORA: Tipo assim, lá você vai encontrar isso. 

PROFESSOR: Muito, principalmente em disciplinas pedagógicas. Isso era bem discutido, 

sim. 

PESQUISADORA: E aí, vocês veem como lidar com isso, por exemplo? Ou não, assim, sabe 

que vai encontrar isso, como que podia ajudar? 

PROFESSOR: Bom, lidar mesmo é na hora, né, mas as discussões ajudavam muito pra você, 

repensar, às vezes, o que você vai falar dentro de sala, né. Ter cuidado pra não ter problema 

com o aluno, né. O aluno, às vezes, está exaltado, não está bem, não está fazendo o que você 

está pedindo. Dá um tempo, calma, às vezes, é um problema dele, assim, pessoal, então, essas 

discussões mais humanas em sala nas disciplinas pedagógicas foram importantíssimas para 

dar sequência na realidade. 

PESQUISADORA: Já que você destacou as disciplinas pedagógicas, então você acha que 

essas disciplinas realmente ajudaram né? 

PROFESSOR: Elas são importantíssimas também, apesar da gente considerar muito chatas as 

pedagógicas. Exige muita leitura, mas é bem legal quando você faz a dinâmica em sala. 

PESQUISADORA: Quando vê que dá pra fazer na prática, durante o curso também fazia? 

PROFESSOR: Fazia. 

PESQUISADORA: E as disciplinas específicas, o que que você acha, contribuem pra você 

como professor, como? 

PROFESSOR: Elas contribuem mais até, né. Porque é importantíssimo você ser professor, 

mas aqui a gente percebeu que muitas disciplinas estavam focadas mesmo pra gente fazer 

mais uma pesquisa, pra aprofundar mesmo bem na área biológica, apesar de faltar algum 

material nas disciplinas que exigiam laboratório de química, como por exemplo bioquímica, 

biologia molecular, genética, né. A gente aqui ficou um pouco defasado com isso, mas as 

teóricas foram muito boas. Agora as práticas mesmo, igual à dos seres vivos, aqui é muito 

bom de laboratório para prática dos seres vivos. 

PESQUISADORA: Entendi. Então, assim, na verdade as disciplinas da área biológica não 

tinham muito relação com a atuação profissional como professor? 

PROFESSOR: É, a gente percebia essa dicotomia assim da pedagógica com a específica, 

biológica, entendeu. Às vezes que a gente conseguia juntar as duas coisas, quando tinha 

apresentação do seminário, né, que aí a gente foi aprendendo. 

PESQUISADORA: Entre os professores da área de biologia mesmo também, eles não 

costumavam enfocar essa questão “vocês vão fazer isso quando estiverem na sala de aula”. 

PROFESSOR: Não, aí não. 

PESQUISADORA: Era distante mesmo. 
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PROFESSOR: Acho que porque muitos também tinham uma formação biológica e não 

pedagógica. Então é aquele problema, né, é bacharel e tem pouca didática em sala, isso 

aconteceu. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que usou o termo que durante o curso ela acha que teve 

uma “preparação diferenciada” para ser professor. O que que você acha que pode ter sido? 

PROFESSOR: Eu não sei qual é essa preparação diferenciada, não. Mas eu também percebo 

que o curso foi muito forte porque eu estou tendo essa experiência do próprio umbigo. As 

pessoas que eu estou conhecendo, têm várias espalhadas, tem do norte de Minas, sul de 

Minas, centro oeste e até da região aqui também tem, e eu percebi que o nosso curso ele é 

bem forte porque eu acho que ele tá bem focado na biológica, apesar de ter bastante disciplina 

pedagógica, a gente teve muitas discussões, mas ele é bem focado na biológica. Tem muita 

gente lá que não teve muito isso, tem gente com curso de três horas e meia de curso de 

biologia e está lá fazendo mestrado e a gente está na mesma turma. Tem muita coisa que aqui 

teve uma base muito forte. Eu consigo compreender muito bem lá e tem gente que passa 

dificuldade pra entender o que está sendo dito. A base aqui é forte. 

PESQUISADORA: Entendi, e você vê que a vantagem disso pra dar aula é... 

PROFESSOR: Total, porque se a gente tem confiança na sua parte específica, que é a 

biológica, depois flui com mais facilidade lecionar. 

PESQUISADORA: E o fato de ser um curso de licenciatura de um Instituto Federal, que tem 

ensino médio. Você acha que faz diferença pra formação? 

PROFESSOR: Faz diferença, porque eu também atuei no PIBID com os meninos daqui do 

ensino médio. Então era muito bom porque, às vezes, bom, apesar de você ficar o dia inteiro, 

né, você só muda de uma sala de aula pra outra, né, mas foi bacana porque a gente tinha como 

atuar com os meninos diretamente em sala de aula. E ainda tem uma questão que é positiva, 

porque os meninos que estão aqui passaram por um processo seletivo, então a gente pega 

meninos com uma capacidade cognitiva muito mais fácil de lidar ou de passar o conteúdo. No 

geral, os meninos aqui são mais ativos, do que você pegar meninos de uma escola de estado 

ou de município, que tem uma dificuldade maior, e é difícil você ficar criando métodos para 

ele poder aprender. 

PESQUISADORA:  Entendi. E aí, você acha que essa experiência aqui ajudou? 

PROFESSOR: Ajuda muito também a dar sequência lá fora. 

PESQUISADORA: Você conseguir fazer coisas diferentes lá fora talvez? 

PROFESSOR: É. 

PESQUISADORA: E os professores? Você falou da sua experiência aqui, você teve o PIBID. 

Os professores faziam alguma relação com o ensino médio daqui, por exemplo? Ou não? Tipo 

“eu vou fazer uma aula prática com os alunos do ensino médio assim” ou não? 
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PROFESSOR: Isso aconteceu comigo no PIBID. Mas não foi pra todos, só para os alunos do 

PIBID, né. Às vezes sugeriam uma aula, aí a gente terminava de fazer, montava tudo e aí sim 

fazia essa aula em sala ou no estágio. No estágio também. Eu peguei uma parte do estágio e 

dei sequência em outras escolas, e aí também a gente fazia essa comunicação com o 

supervisor, principalmente com o da parte pedagógica mesmo, que era do estágio 

supervisionado. 

PESQUISADORA: O professor que era o supervisor? 

PROFESSOR: Do estágio supervisionado. 

PESQUISADORA: Que era o de biologia, né? 

PROFESSOR: Que era o de biologia. Jogava umas ideias assim e a gente montava pra poder 

jogar na aula, e aí a gente até recolhia dados depois de forma de aprendizado, né, se a maioria 

da turma, né, tabulava aquilo. 

PESQUISADORA: E isso era do estágio né. Então era pra todo mundo? 

PROFESSOR: É. 

PESQUISADORA: E você tá falando isso, então você entende que, essa disciplina do estágio, 

você entendia ela como se fosse uma das disciplinas pedagógicas do curso? 

PROFESSOR: Isso. 

PESQUISADORA: E você falou do estágio, do PIBID. Várias pessoas participaram de 

alguma coisa: estágio extracurricular, PIBID, projeto de pesquisa, projeto de extensão durante 

o curso além do estágio obrigatório. Todos responderam que fizeram alguma coisa. Você acha 

que essas atividades estimulam mesmo você a querer ser professor? Ou não faz diferença? 

PROFESSOR: Bom, não faz diferença assim, na verdade você está querendo é aprender, e o 

máximo de aprendizado que você conseguir absorver é interessante, mas então essas 

complementações como PIBID, extensão, estágio mesmo, é importante pra consolidar, pra 

consolidar o seu conhecimento, mas aí isso depois é consequência pra lecionar, se torna uma 

consequência. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que falou, que tocou no assunto da FECIB, e a FECIB é 

uma coisa do instituto, mas você chegou a participar? 

PROFESSOR: Participei. Eu participei três vezes. 

PESQUISADORA: E você acha que ela faz, fez diferença na sua formação também? 

PROFESSOR: Fez muito. Porque é um pensamento científico. Pensamento científico é muito 

mais interessante, você fazer uma investigação, pegar um grupo de alunos e trabalhar junto 

com eles. Envolve muito trabalho mesmo, mas é bem bacana quando você tem um resultado e 

consegue apresentar isso numa feira. 
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PESQUISADORA: E talvez isso tenha te influenciado. Você falou que na sua prática como 

professor, você gosta da pesquisa, de fazer com seus alunos, né? 

PROFESSOR: Isso. Aí sim tem relação. Tem isso aí, sim. 

PESQUISADORA: Você viu aqui com os alunos, você foi orientador. 

PROFESSOR: Porque aí depois a gente tem segurança do que você vai falar. Porque você fez 

tudo direitinho, né, seguiu uma ordem, um padrão, planejou direitinho e aí isso é importante, é 

satisfatório quando chega no final. Essas pessoas conseguem aprender aquilo que chegou ao 

resultado, né, é satisfatório, aí vem a palavra professor que é forte ai. 

PESQUISADORA: A gente já falou um pouco, mas vamos falar um pouco mais dessa parte 

ruim da profissão. Dentre as sete pessoas que estão trabalhando, teve uma que falou que não 

pretende continuar na profissão. No questionário ela deixou isso claro. Você acha que o que 

aconteceu que ela não quer ou que pode desestimular? Tanto ela, quanto você, ou todas as 

outras pessoas? 

PROFESSOR: Talvez seja que, pra gente poder ganhar bem, você tem que dobrar. Aí você 

começa a trabalhar muito e você deixa sua vida social de lado pra poder dedicar ao serviço, e 

esse fator remuneração é importante, mesmo com um cargo que a carga horária é um pouco 

menor, mas o salário tem que ser bem condizente com a realidade. Porque eu só estou 3 dias 

na escola, mas o quarto e no quinto dia eu estou produzindo também, porque eu estou fazendo 

o meu planejamento. Então não posso simplesmente chegar lá e falar qualquer coisa para os 

meninos, então estou fazendo meu planejamento. Agora pra poder ganhar bem, a gente dobra 

e como que a gente planeja uma boa aula? Aí fica difícil. E você pega muito aluno, vários 

problemas e isso também te pesa sabe, te deixa com uma carga muito pesada e às vezes pode 

desmotivar. 

PESQUISADORA: Entendi. Muitas pessoas que desistem da profissão de professor, desistem 

nos três primeiros anos, depois que ingressa. 

PROFESSOR: Nossa. 

PESQUISADORA: Você acha que por que é no início? 

PROFESSOR: Nossa eu não sei te dizer isso. Eu estou até surpreso também, porque nos três 

primeiros anos abandonar, eu vou completar o terceiro. 

PESQUISADORA: Não abandonou ainda. 

PROFESSOR: Mas esse ano eu fiquei muito cansado, porque eu dobrei. Aí fiquei muito 

cansado. Eu não quero fazer isso ano que vem, não. Mas eu não sei. Não sei te responder essa 

pergunta. Por que será? Mas eu não sei, quando você começa, no início você está animado a 

fazer um monte de coisa, mas você quer ver um retorno bacana, legal, mas muitas das vezes é 

difícil você pegar um aprendizado legal, o menino só está ali para poder ter ponto muitas 

vezes. São poucos que realmente te acompanham, sabe, que vai trabalhando com você ao 

longo do ano. Quando você não consegue pegar a maioria, você chega lá numa sala com 30 e 

aí 5 é que gostam ou que estão trabalhando contigo. Isso é desmotivador. É muito pouco. Eu 
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queria pelo menos uns 20 dos 30 que tivesse. Não precisa ser todo mundo, pelo menos uns 20. 

Aí isso te desmotiva, né. Às vezes o menino não está num dia bom, aí passa pra você também. 

Depois você fica com um mal estar danado, ainda ter que dá conta, pode ser isso. 

PESQUISADORA: E talvez porque no início lidar com a frustração seja mais difícil, né? 

PROFESSOR: É, isso, lidar com a frustração também é complicado. 

PESQUISADORA: Enfim, então, pensando aí, a gente falou um pouco sobre as coisas boas e 

as coisas ruins, né. Então por que você escolheu ser professor? Estar dando aula hoje? E a 

influência da licenciatura nessa escolha. 

PROFESSOR: Eu percebi que a licenciatura melhorou muito assim a oratória, me ajudou 

também, sei lá, me ajudou a ser mais dinâmico, a ter um raciocínio um pouco mais criativo, 

né, porque a gente vai tentando criar métodos pra aprender, né, pra todos aprenderem, e 

porque também ser professor não é ruim sabe, é satisfatório, mas a gente precisa de uma 

remuneração um pouco melhor. 

PESQUISADORA: Então é satisfatório por quê? 

PROFESSOR: É satisfatório porque quando você consegue fazer uma pessoa aprender aquilo 

que você dedicou, isso é legal, entendeu? E a pessoa ela tende a sair espalhando isso “Olha o 

que eu aprendi que legal”. Vai falando pra família, pros pais, pros colegas, e sai divulgando 

isso, isso gera uma satisfação. 

PESQUISADORA: Era isso, muito obrigada. 

PROFESSOR: Acabou? 

PESQUISADORA: Acabou. 

PROFESSOR: Muito bom. 
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PROFESSORA “TEMPORÁRIA” 

Realizada em 19 de dezembro de 2017. 

 

PESQUISADORA: Eu gostaria de saber por que você começou a dar aula, se a licenciatura 

contribuiu de alguma forma. 

PROFESSORA: Na verdade eu queria a licenciatura, né, aliás, eu gostava muito de biologia, 

aí eu resolvi fazer a biologia e aqui veio calhar a licenciatura, porque só tem a licenciatura no 

IFET. Aí, me instigou a dar aula, eu gosto de dar aula, mas não é o que eu quero fazer pra 

vida toda. Eu acho que não é um campo ruim de emprego hoje porque, querendo ou não, está 

muito difícil, então, as aulas você consegue ter. É mais maleável os horários. Você consegue 

dividir entre outras atividades e o salário não é bom, mas não é tão ruim como está no geral, 

que está pra todo mundo. Assim, foi uma oportunidade de entrar pra biologia, por ser só a 

licenciatura eu tive essa possibilidade de pensar em dar aula, mas, hoje, fazendo outro curso, 

ainda assim penso em continuar dando aula. 

PESQUISADORA: Mas então você já tinha o interesse antes do curso? 

PROFESSORA: Eu fazia pedagogia antes do curso, eu fiz uns dois períodos de pedagogia. 

Então a minha ideia já era estar nessa área de aula, mas eu gostava da biologia e queria a 

biologia, mas pensava muito em pesquisa, mas a gente tem uma ideia bem errônea do que é 

mesmo, pesquisa não é bem o que a gente imagina, e ai, depois de ter entrado pra licenciatura, 

já coloquei na minha cabeça de que eu queria dar aula mesmo, já ficou meio uma linha de 

vida pra aquilo, já direcionei por causa da faculdade. 

PESQUISADORA: A tá. E você falou essa questão da pesquisa... 

PROFESSORA: Não, assim, porque é muito difícil o campo de pesquisa, pra fazer a biologia, 

o bacharelado, eu teria que sair daqui, então ficaria muito mais difícil pra eu entrar nesse 

meio, além dessa dificuldade de emprego, porque pra aula já está difícil, pra pesquisa está 

muito mais. Mas depois que entrei aqui a minha intenção direta era aula mesmo. 

PESQUISADORA: E agora, você está fazendo veterinária, e ai você tem esse interesse, você 

falou, de voltar a dar aula? 

PROFESSORA: Sim, eu só deixei de dar aula agora. Eu trabalhava em uma coisa que era 

completamente diferente, dei aula em 2014 a última vez, e ai, agora que eu estava querendo 

vir pra cá e deixar lá, já tinha a ideia de começar a dar aula, já tem um tempo que eu tinha 

essa ideia, mas dá um pouco de medo, por causa de escola. Minha experiência foi no 

Estadual, a minha experiência foi bem marcante, eu fiquei assustada, muito assustada. Agora 

que eu estava querendo deixar esse trabalho que eu tinha, que é um trabalho de 40 horas 

semanais, eu me vi com uma oportunidade melhor, porque seria mais ou menos o mesmo 

salário que eu tinha lá, mas trabalhando menos, menos assim, né, e para o que eu fui 

qualificada, a carga horária é mais maleável, trabalhava de manhã só três vezes por semana, 

estava muito melhor. Ai, eu peguei uma designação pra dois meses, tinha a possibilidade de 
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estender, mas ela voltou, então, eu fiquei só os dois meses mesmo, deixei o outro emprego e 

estou aguardando o ano que vem com intenção de voltar mesmo, já fiz minha inscrição pra 

designação, não estou mal colocada porque eu fiz o concurso também, estou confiante em 

pegar um cargo agora, esse ano que vem. 

PESQUISADORA: Ah tá. Você deu aula a última vez em 2014 ou foi esse ano? 

PROFESSORA: Não. Em 2014 foi minha primeira experiência, ai eu continuei no meu 

emprego porque foi traumático e eu ainda estava estudando, então. era mais difícil porque é 

com CAT, né, aí esse ano que eu não estava querendo mais ficar onde eu estava, então eu 

resolvi voltar pra aula. Aí eu vim pra cá e peguei um cargo em Vasconcelos, de uma 

professora que tinha saído temporariamente, ela tinha a possibilidade de não voltar, mas 

voltou, ai, eu fiquei esses dois meses agora, de agosto e setembro. 

PESQUISADORA: Você falou da questão de flexibilidade de horário, falou que fez o 

concurso, muitas pessoas falaram que começaram a dar aula exatamente por coisas desse tipo, 

e essas coisas não são muito relacionadas ao curso de licenciatura, são questões relacionadas a 

profissão mesmo. Você acha que a licenciatura tem alguma contribuição pra pessoa, assim, 

alguém que entre sem querer dar aula, pode se motivar a dar aula? 

PROFESSORA: A dar aulas? Acredito que sim, por causa da didática. Você tem muita aula 

de didática e você trabalha muito isso na faculdade, a gente apresenta muito seminário e eu 

não vejo isso em outros cursos que, inclusive, eu já passei. Então, você é bastante estimulado 

a estar ali na frente fazendo aquilo, então, principalmente quando você já tem aquele dom. 

Acredito que sim, que estimule por causa das disciplinas de didática, porque elas te fazem 

conhecer o meio de estar lá na frente e estimula. Faz com que quando você já gosta, você 

passa a gostar mais ou até descobrir um meio que você ainda não conhecia, eu acho que sim. 

PESQUISADORA: E essa sua resposta, teve uma pessoa que comentou que não tinha o 

interesse e dar aula e durante o curso ela se encantou com a profissão. 

PROFESSORA: Sim, acredito que aconteça. 

PESQUISADORA: Talvez por essas razões que você falou. 

PROFESSORA: É. Por estar conhecendo um universo que é novo, porque na maioria das 

vezes, principalmente no ensino médio, você não é estimulado a isso, e o contato que você 

tem com a docência é ali do professor te dando aula, ele é chato e tudo. Quando você entra na 

faculdade, você vê aquilo diferente, você vê que você está fazendo o outro descobrir, a gente 

tem o estágio, eu tive a oportunidade ter bolsa de iniciação, então, foi bom pra ter isso. A 

gente tinha contato com turmas, a gente dava aula, além do estágio que é o obrigatório. Então, 

eu acho que sim, que estimule principalmente pra quem já tem esse dom, que não é o meu 

caso, porque eu gosto de dar aula, mas não é uma coisa que eu queira pro resto da minha vida, 

porque eu gosto de bicho, então, por isso que eu estou na veterinária. 

PESQUISADORA: Agora, a gente falou desse lado de a pessoa gostar, e ao contrário? Igual 

você falou também, que você tinha o interesse em dar aula, é possível também durante a 

licenciatura desencantar também? 
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PROFESSORA: Com certeza. 

PESQUISADORA: Foi mais o que aconteceu com você? 

PROFESSORA: É o caso que estou falando desse assustar, igual aconteceu comigo no 

Estadual. Minha primeira experiência, tipo, eu já tinha experiência do PIBID que foi no IFET. 

Dei aula lá pro primeiro e terceiro anos e foi muito bom, a gente tem supervisão de professor, 

teve o estágio que eu acompanhei em Capela Nova, que é escola de cidade menor e é 

diferente. Ai eu cheguei no Estadual, peguei 15 dias de aula pra substituir uma professora, 

cheguei lá e fiquei desesperada, queria sair de lá correndo porque me assustou, gritantemente. 

PESQUISADORA: O que? 

PROFESSORA: A atitude dos alunos para com os professores, eram alunos de sexto e sétimo 

ano, mas eram, assim, muito difíceis, eu não consegui dar aula, não era nada daquilo que eu 

tinha visto na faculdade. Na faculdade eu não sei se você chega a presenciar isso [de 

desencantar pela profissão], se não tiver uma experiência igual eu tive. A não ser do 

seminário, que eu estou falando da didática, se você não tinha e começa a experimentar isso 

de estar lá na frente pode ser que não goste, acredito que pode acontecer, mas mais ainda na 

experiência, acho que na experiência você consegue, se for o caso. Eu fiquei desesperada essa 

primeira vez, eu não queria voltar nunca mais, tanto que eu fui pegar aula agora, três anos 

depois. 

PESQUISADORA: Então você acha que, assim, tem muita gente mesmo que fala que não 

quer permanecer na profissão por causa da indisciplina dos alunos, fala de não ter prática pra 

aquilo. Você acha que a licenciatura não prepara pra essa realidade, ela fala mas a gente não 

tem noção do que é mesmo, o que poderia fazer pra ajudar? 

PROFESSORA: Eu acho que é muito teórico, porque o estágio que você tem, você não tem a 

oportunidade, na maioria das vezes, não sei, algumas outras pessoas talvez tiveram, eu não 

tive oportunidade de estar lá na frente, você não tem aquela responsabilidade de ser o 

professor e ter que dar conta daquilo, de ter o conteúdo pra ministrar e ter que dar ele em 

determinado tempo. Então eu acho que você não vê isso na faculdade, a realidade é um pouco 

impactante e não consigo imaginar como a faculdade possa contribuir com isso, porque eu 

acho que isso é só na prática. A não ser que, mas mesmo assim no estágio é complicado, 

porque no estágio você está supervisionado por um outro professor e ele tem as 

responsabilidades, então ele te deixar a frente daquilo, ele acaba deixando de estar à frente da 

responsabilidade que ele tem, então, acho complicado também pro professor que está com o 

estagiário, entregar pra ele essa responsabilidade, não consigo. 

PESQUISADORA: Porque ele sempre vai se organizar. 

PROFESSORA: É, ele vai querer manter a ordem, né, então, porque aquilo é uma 

responsabilidade dele, ele não pode deixar o estagiário lá, talvez oportunidades igual essa que 

eu tive de poder dar aula através do CAT, talvez, sim, mas é muito difícil porque está todo 

mundo procurando aula, que é formado, imagina quem não é. 

PESQUISADORA: Grande parte das pessoas que iniciam na carreira de professor, elas 

desistem exatamente nos 3 primeiros anos, talvez seja por esse choque você falou, né? 
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PROFESSORA: De realidade? Acredito que sim, muito impactante, porque você está 

achando que vai encontrar uma realidade que é totalmente diferente do que a que você 

realmente encontra, acredito que com certeza seja isso. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que falou da facilidade de arrumar emprego com a 

licenciatura em relação ao bacharelado, eu acho que é um pouco do que você falou também, 

né? 

PROFESSORA: Com certeza. 

PESQUISADORA: Em relação à pesquisa, realmente a licenciatura é mais fácil? 

PROFESSORA: Até quando a gente sai do ensino médio você pensa, se eu me formar pra 

professor eu não fico sem trabalhar, que não é caso de outras áreas que você precisa de ter um 

concurso e tal, você precisa se dedicar a provas. A licenciatura, não. Você já sai da faculdade, 

ou nem sai, já podendo dar aula, e isso é atrativo, porque hoje o curso superior quase todo 

mundo tem, então o mercado está muito competitivo, muito concorrido e todo mundo está 

buscando emprego, então a primeira oportunidade, fora que são cursos mais curtos, então 

acredito que sim. 

PESQUISADORA: Então você acha que a sua escolha também teve esse pensamento? 

PROFESSORA: Também. De emprego, acaba que a pedagogia nem foi por gosto foi de 

oportunidade, porque eu estava parada e ai surgiu a pedagogia. Eu até pensava em pedagogia, 

falava assim “nossa, mas tem outros tipos de pedagogia”, pedagogia empresarial, ficava 

pensando em buscar outras áreas porque eu não me imaginava dando aula pra criança, mas 

pensava nisso também, na facilidade de ter um emprego. Se caso eu não estiver fazendo nada, 

por que não dar aula? Já que eu vou encontrar um emprego mais fácil. Melhor do que não 

tendo emprego, ou em outro curso que eu vou estar pagando mais caro, que seria o caso, ou 

não achando nada. 

PESQUISADORA: Você falou que sempre gostou de biologia e que gosta de animais 

também. Então esse gosto, ele já vem desde o ensino médio? 

PROFESSORA: Sim, a disciplina já me encantava desde muito cedo, desde que eu comecei a 

estudar biologia eu já gostava muito, sempre tive certeza que minha área seria ali, na 

biológicas, não sabia em que ainda, ai surgiu a oportunidade e ai casou. 

PESQUISADORA: É, tiveram algumas pessoas que falaram, em relação ao curso, da 

qualificação do corpo docente do Instituto, que foi importante pra formação deles, que eles 

viram isso como importante. Você acha que isso fez alguma diferença pra você, pra você 

querer dar aula ou não querer? 

PROFESSORA: Então, a qualificação lá é excelente. Nós tínhamos professores com pós doc, 

né, só que isso eu acho que não faz menor diferença, formação, não, didáticas, sim. Eu tinha 

professores muito bem formados, muito bem qualificados, com nenhuma didática e outros 

nem tanto, com didáticas muito melhor. Hoje eu tenho certeza disso, em outra faculdade, com 

professores menos qualificados, que tem uma didática muito melhor e passam muito melhor o 
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conteúdo. Dependendo, eles falam uma linguagem que não é a mesma do aluno, então, por 

eles estarem muito bem formados, talvez isso dificulte quem está chegando. 

PESQUISADORA: É o título que você enfocou. 

PROFESSORA: É, então, assim, ele está muito a frente, sabe, você vê que ele é bom, que ele 

sabe muito, mas ele não consegue passar, e na maioria das vezes eu via isso nos que eram 

mais intitulados, quanto mais intitulados, mas dificuldade de falar a língua do alunos eles 

tinham. 

PESQUISADORA: E você acha que eles faziam referência lembrando que vocês estavam ali 

pra serem professores ou não? Só davam a matéria? 

PROFESSORA: Alguns, acho que, assim, poucos que pensavam nisso. 

PESQUISADORA: Na formação enquanto professores? 

PROFESSORA: Isso, de lembrar e tudo, a minoria. 

PESQUISADORA: O Instituto é uma instituição que tem tanto a graduação quanto o ensino 

médio, esse fato fez alguma diferença na sua formação? 

PROFESSORA: Não. 

PESQUISADORA: Não? 

PROFESSORA: Enquanto eu estava lá eu nem tinha essa ideia. Nos primeiros anos eu nem 

sabia que os mesmos professores que davam aula pra mim, davam aula pro ensino médio. Eu 

só vim descobrir depois, quando eu tive a bolsa, não acho que faz nenhuma diferença. 

PESQUISADORA: Eu fico pensando, talvez eles poderiam se usar mais com exemplos, essas 

coisas eles não faziam, né? 

PROFESSORA: Ou quando você vê que o seu nível de aprovação é muito pequeno, por que 

isso está acontecendo? Eu penso nisso até hoje ainda. Se está tendo muita reprovação, qual 

que é o problema? Será que é com os alunos mesmo, será que é falta de interesse? Será que eu 

estou falando a língua deles? Eu acho que faltava um pouco isso. 

PESQUISADORA: Isso até talvez tenha relação, várias pessoas abandonaram o curso, você 

acha que por quais motivos? Isso seria um deles? 

PROFESSORA: Mais ou menos, não eu não acho que seja um dos motivos, porque, 

principalmente por ser federal, eles não tinham motivos pra deixar, porque apesar de você 

estar com dificuldades em uma coisa, você tinha como correr atrás. Você pode fazer a matéria 

lá não sei quantas vezes, de graça, né, então, assim, não tem motivo pra você não tentar voltar, 

não acho que esse seja o principal motivo, pode ser de alguns, mas ai eu já não concordo que 

fosse, é só ele fazer de novo, você tem todo o tempo, muito tempo pra terminar o seu curso. 

PESQUISADORA: E você acha que pode ter sido quais os outros motivos? 
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PROFESSORA: Outros motivos? Compromisso, porque eu acho que também falta muito, 

principalmente quando é uma instituição pública, você não tem tanto compromisso. 

PESQUISADORA: Por que é de graça? 

PROFESSORA: Porque é de graça e você não está pagando, quando você está pagando você 

tem um desespero, uma obrigação de passar. Então lá, se você fizer, se você passar, se você 

não passar, não faz diferença. Se você deixar o curso no meio também, você não tem prejuízo 

nenhum, então, tipo, “não paguei nada por isso, vou ter perdido o que, dois anos?”. Então 

acho que muito isso. 

PESQUISADORA: Você também falou que fez um projeto? 

PROFESSORA: Fiz PIBID. 

PESQUISADORA: Quase todo mundo falou que fez alguma coisa, ou PIBID, ou projeto de 

extensão, ou projeto de pesquisa. 

PROFESSORA: Lá tem muitas oportunidades. 

PESQUISADORA: Você acha que isso estimula a dar aula? O magistério? 

PROFESSORA: O PIBID sim, em específico. Os outros eu não cheguei a fazer, mas acredito 

que sim. Mesmo os projetos que levavam pra feira, você tem muito contato com aluno, você 

faz projeto com aluno, então te instiga a querer aquele contato e levar aquele conhecimento 

pra alguém, levar aquilo que você está aprendendo, dividir com outras pessoas, acredito que 

estimule, sim. 

PESQUISADORA: Você falou da feira, é a FECIB? 

PROFESSORA: Isso. Participei da FECIB muitas vezes, umas três. 

PESQUISADORA: E você acha que esse contato estimula? 

PROFESSORA: Estimula muito, e o PIBID, principalmente, porque você está na sala de aula, 

né. O meu PIBID, por exemplo, foi no próprio IFET, mas tem várias escolas, ai talvez você 

tem essa realidade maior do que acontece fora, eu tive lá, foi mais tranquilo, mas mesmo 

assim, você tem contato com sala de aula, você dá aula, então você vê o quê que é, você chega 

mais próximo do que é, que as vezes no estágio não consegue. 

PESQUISADORA: Só que a realidade de lá foi diferente? 

PROFESSORA: É diferente da realidade das estaduais e municipais. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que falou que teve uma preparação, usou o termo 

“preparação diferenciada” no curso. Eu não sei o que poderia ter sido essa preparação 

diferenciada, você acha que tem alguma coisa que você destacaria assim, como diferenciada? 



175 

 

PROFESSORA: Não, eu não vejo nada. Eu acho que esse acesso a esses programas dá uma 

diferenciação pra quem não participa, porque você tem esse contato maior além do estágio 

obrigatório que nem sempre é feito com tanto compromisso e tudo. O acesso aos projetos, 

acredito que sim, que quem faz esse tipo de projeto sai com uma formação melhor, agora no 

mais eu não vejo nenhuma diferenciação. 

PESQUISADORA: A gente também teve respostas falando de aulas práticas e de 

laboratórios. O que você pode falar sobre isso, e assim, se essas aulas práticas e de 

laboratórios auxiliam também a docência, se o fato de terem sido poucas ou muitas, estou 

falando poucas ou muitas porque eu tive respostas tanto como se fossem poucas, como se 

fossem muitas, então não sei o que que você vai achar. 

PROFESSORA: Eu acho que tem muita oportunidade. A minha turma foi a primeira, a gente 

estava construindo ainda os laboratórios, a gente que ajudou a montar os microscópios quando 

chegaram, então, eu não vejo tanta ausência, não, principalmente por ser um curso de 

licenciatura, acho que a gente teve bastante contato, tinham muitas oportunidades. Nem 

sempre todo mundo participava, tinha pesquisas de campo, fazer a coleta de animal, teve 

muita oportunidade, a gente etiquetou muito animal. Hoje eu ainda vejo foto do pessoal que 

está lá ainda, vejo eles mexendo com sapo. Quando tinha a semana da biologia, por exemplo, 

tinham os minicursos, teve de taxidermia, teve vários cursos assim diferenciados que dava 

esse contato. Eu acho assim, poderia ter mais? Pode, sempre pode, sempre é bom ter mais, 

mas acho que o que eu tive foi suficiente, não acho que faltou nada, não, e contribuiu muito. 

PESQUISADORA: Isso que eu ia perguntar, se contribui para a formação. 

PROFESSORA: Contribuiu muito. E esse contato é muito bacana, porque você vê o que você 

está estudando. É palpável. Você consegue ter uma noção melhor de tudo que você tem. No 

final do curso melhorou mais ainda. Depois que eu sai, que eu voltei, porque eu não passei em 

anatomia, voltei a fazer anatomia, já estava um laboratório mais cheio, já tinha mais modelos, 

não eram modelos vivos porque era anatomia humana, então eram de acrílico, mas acho que 

era bem bacana, acho que a oportunidade de estudar fora do horário nesses laboratórios que 

poderia ser melhor, porque ajudaria mais, mas das aulas eu acho que foi bem satisfatório. 

PESQUISADORA: E você acha que essas experiências práticas assim, elas auxiliam na 

profissão, dando aula? 

PROFESSORA: Sem dúvida, porque eu acho que você levar o aluno pra conhecer essa prática 

é extremamente positivo na licenciatura, ele aprende muito mais e até os meus projetos na 

faculdade e o que eu prego hoje dando aula, principalmente quando eu voltar à ativa, o que eu 

prezo bastante é de fazer esse contato, porque as aulas que eu tive no meu ensino médio, que 

eu tive contato com alguma coisa física, me fizeram guardar muito mais o conteúdo do que só 

a aula, que ai você tem aquela lembrança, você lembra daquilo, você não esquece mais, eu 

acho que isso é muito válido, e ai sendo usado lá no laboratório, eles te estimulam a usar 

depois na profissão, eu acho que ajuda muito. 

PESQUISADORA: Falar das disciplinas pedagógicas, você já falou um pouco das didáticas, 

alguma coisa assim. Você acha que as disciplinas pedagógicas elas realmente ajudam na 

atuação profissional? 
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PROFESSORA: Algumas sim, e vai muito do professor, quando o professor te estimula muito 

a fazer, eu acho que a didática assim é indispensável em um curso de licenciatura, e lá tem 

bastante, tem muitas disciplinas. Eu acho que é essencial, porque o que mais que você tem 

que treinar ali é de como passar, porque se não igual eu falei, você pode ter o melhor título, 

mas se você não souber passar aquilo pra frente não vai adiantar nada. 

PESQUISADORA: E as específicas, você acha que contribuíram também? Pensando na 

atuação na sala de aula. 

PROFESSORA: Então, eu tive uma insatisfação, nem é insatisfação, eu tive uma decepção 

muito grande com a parte que eu mais queria ver, porque como a minha intenção da biologia 

sempre foi bicho, tanto que agora eu faço veterinária, porque a minha intenção sempre foi 

mexer com bicho em específico. Igual o vegetal, eu nunca gostei tanto. Na parte das zoologias 

eu fiquei muito decepcionada, porque lá são quatro zoologias, a gente ficou preso, são duas de 

invertebrados e duas de vertebrados, eu me vi presa em animais que eu nunca vou ter acesso, 

que não vão me ajudar em nada, não vou passar isso pra frente, em Ensino Médio não se 

estuda e quando chegou no que realmente precisava, que é o que vai estudar, foi muito 

resumido, jogado a meia matéria talvez e a didática não foi boa, pelo menos com o professor 

que eu tive, não foi muito satisfatória, então isso me deixou muito chateada. Eu fui pra ver 

anfíbios, peixes, repteis e mamíferos, principalmente, porque era o que eu tinha interesse, e 

disso eu não vi nada, eu só fiquei lá em animais da era mesozoica, de tudo mais, que são 

animais que vivem assim no fundo do oceano, que você tem indícios que eles existem, e isso 

preso em várias aulas e na hora que chegou o que a gente precisava, a gente viu vídeo do 

Discovery, ai eu fiquei assim, extremamente chateada, na época eu briguei muito por causa 

disso, mas não dá certo brigar, porque ainda mais em federal, você só fica prejudicada. Essa 

parte me decepcionou muito, e eu acho que nisso, essa zoologia não contribuiu nada pra mim, 

pra licenciatura. Tudo que eu preciso dar hoje em aula, ou eu já sabia de antes ou eu preciso 

estudar antes pra poder fazer. 

PESQUISADORA: Pra dar né, entendi. De não permanecer na profissão, você falou que tem 

interesse até em voltar, mas a gente teve resposta de gente que não pretende permanecer. 

Você acha que quais são as razões pra não dar aula? Você mesmo falou que não é o seu 

propósito de vida. 

PROFESSORA: É assim, eu pretendo dar aula pra conseguir me formar na veterinária, pra ter 

uma renda, a minha intenção de dar aula é me manter enquanto estiver na faculdade, porque 

depois minha intenção é mexer com clínica mesmo. Mas eu acho que isso é porque o salário 

ainda é baixo e a dificuldade de dar aula é muito grande por causa disso tudo que a gente 

falou. Você tem esse desinteresse de aluno que é desmotivante demais, você tem essa 

dificuldade de escola e tudo, o governo não ajuda, porque fica ai essa peleja de designação, de 

concurso que não chama e tudo mais, então, eu acho que talvez seja por isso, e o dom né, 

quando você não tem o dom não adianta você ficar pelejando muito com aquilo, acho que a 

maioria é por esses motivos, por causa de ganhar menos, que as vezes outras áreas pagam 

melhor, acredito que seja. 

PESQUISADORA: E aí já vamos encerrar, na verdade eu vou fazer a primeira pergunta que 

eu fiz pra você, vou fazer de novo, depois que a gente conversou, que talvez você lembrou de 

alguma coisa. A razão pra você ter começado a dar aula, a razão principal mesmo? 
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PROFESSORA: Eu começar a dar aula ou depois do curso? 

PESQUISADORA: A razão pra você dar aula mesmo. 

PROFESSORA: Eu gosto de dar aula, eu gosto desse universo de passar pro outro o que você 

sabe, não descarto a ideia de no futuro dar aula, querer fazer o mestrado, não na área da 

biologia, acho que mais na área da veterinária porque é o que eu gosto, essa parte mais 

animal. Eu acho a biologia extremamente vasta, ela é muito extensa, você não dá conta de 

saber tudo. Animal também é, porque são diversas espécies, mas não descarto a hipótese de 

querer dar aula no futuro, mas não em ensino médio. 

PESQUISADORA: Em graduação? 

PROFESSORA: Em graduação, talvez. Mas eu acho que fugi do assunto. 

PESQUISADORA: Não, você está no assunto. 

PROFESSORA: Eu acho que porque, eu gosto mesmo, só que o problema é isso, essa 

desmotivação. Acho que talvez essas experiências diferentes poderiam me fazer ter mais 

vontade, talvez em escolas particulares, apesar de ser uma cobrança maior, você tem um 

interesse maior, não sei, talvez. Mas eu gosto do campo e, assim, a minha prática foi muito 

pouca, foi em estágio e de tempo de serviço mesmo, dando aula, tem dois meses e pouco. 

Talvez agora, tendo esse contato maior, e se eu realmente pegar um cargo o ano que vem e 

gostando muito, talvez eu nem deixe. 

PESQUISADORA: Esse que você pegou agora esse ano você saiu porque era o tempo dele? 

PROFESSORA: É, porque havia a possibilidade dela estender a licença, mas acabou que ela 

voltou, senão eu estaria até agora. Era pra eu ter pego um de até agora, só que eu perdi por 

causa de um documento, porque são os problemas do estado que desmotivam muito, acho que 

as designações são muito desgastantes, é muito humilhante você ir lá brigar por causa de uma 

vaga, você fica brigando, gente muito bem qualificada fica brigando por causa de uma vaga 

que gente muito menos, pega, então, assim, esse processo é muito desgastante. Talvez seja um 

dos motivos de todo mundo desanimar, talvez você tendo um emprego fixo pelo menos. Por 

que isso não muda, né, todo ano é a mesma coisa, toda a dificuldade volta, cada designação 

que você vai é isso. E principalmente pra quem está chegando no mercado é mais difícil 

ainda, porque você não tem tempo. 

PESQUISADORA: A idade também, porque os mais velhos tem preferência. 

PROFESSORA: É, e não confiam muito no seu trabalho, porque parece que você é muito... 

PESQUISADORA: Inexperiente? 

PROFESSORA: Acabou de formar, não tem experiência e tudo, o que não quer dizer muita 

coisa, né, que as vezes você está muito mais engajado na coisa do que quem já está lá há 

muito tempo. 

PESQUISADORA: É isso mesmo. 
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PROFESSORA: É que eu realmente gosto, só acho muito difícil e nem tão bem remunerado. 

Porque é ridículo, no estado, você pegar dois cargos e você ganhar quase o valor de um, 

então, você não tem essa possibilidade também de aumentar o seu salário. 

PESQUISADORA: O plano de carreira não é bom? 

PROFESSORA: É péssimo, e é tão desgastante que você até aposenta mais cedo! Quando 

você já está com um ano de serviço, você já não está aguentando mais, está todo mundo 

acabado. 

PESQUISADORA: É isso mesmo. Agradecer, muito obrigada. 

PROFESSORA: Era isso mesmo? 

PESQUISADORA: Era isso! 
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PROFESSORA “INFLUENCIADORA” 

Realizada em 27 de dezembro de 2017. 

 

PESQUISADORA: A primeira pergunta é: Após a conclusão do seu curso de licenciatura, o 

que levou você a ingressar na carreira de magistério? 

PROFESSORA: Como professora? 

PESQUISADORA: Como professora mesmo. 

PROFESSORA: Primeiramente, eu fiz a licenciatura, então eu já sabia que estava fazendo um 

curso pra ser professora. Porque tem muita gente que vai fazer Licenciatura em Ciências 

Biológicas iludido que vai trabalhar depois como bacharel. Você está fazendo um curso de 

licenciatura, esse curso é pra ser professor. Então tem muita gente, inclusive na minha turma 

mesmo, que não tinha essa ideia. Eu já fiz o curso sabendo que ia ser professora, então, já 

tinha isso bem claro na minha cabeça e já sabia que era isso que eu queria e iria seguir. 

PESQUISADORA: Quando você ingressou no curso, já tinha esse interesse em dar aula? Ou 

você acha que despertou durante o curso? Como foi? 

PROFESSORA: Não, eu já tinha interesse. Sempre que eu pensei em fazer Ciências 

Biológicas era para ser professora. Eu sempre quis fazer biologia por gostar de biologia, 

despertou o interesse na própria escola, estudando. Quando eu decidi fazer, já comecei a 

pesquisar na internet, mas no primeiro momento eu pensei em fazer pesquisa, o bacharelado, 

só que aí eu vi que era um curso bem limitado, a questão do bacharelado, que a licenciatura 

era a melhor opção e, na licenciatura, eu já sabia que eu iria ser professora. Sendo professora, 

eu sabia que, se passasse num concurso de uma federal, eu poderia conciliar as duas coisas, a 

pesquisa, que eu gosto, e dar aula, porque eu sempre gostei de dar aula. Então já fui ciente do 

que eu queria ser mesmo, que ia ser professora. 

PESQUISADORA: Você falou da questão da pesquisa no bacharelado ser mais limitada. Por 

quê? 

PROFESSORA: De emprego. 

PESQUISADORA: De emprego? 

PROFESSORA: Com a licenciatura, em qualquer lugar onde você for, precisa-se de um 

professor. Então, na questão de emprego, é muito mais fácil dar aula, conseguir um emprego 

dando aula, do que sendo pesquisador. Ser pesquisador é muito mais difícil, é limitado, não é 

todo concurso que vai abrir e, quando abre, geralmente, a gente sabe que tem aquelas 

indicações. Então é bem difícil. 

PESQUISADORA: Então, nessa questão da licenciatura e do bacharelado, você escolheu a 

licenciatura por essa questão de emprego? 
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PROFESSORA: Do emprego. 

PESQUISADORA: Foi uma coisa pensada? 

PROFESSORA: É, foi pensado. Eu já gostava, sempre gostei de dar aula, então, achava que 

tinha o dom. Na escola, eu sempre ensinava, desde pequenininha, então, vários começam pra 

isso, não tem jeito. 

PESQUISADORA: Entendi. Entre outras razões que apareceram pra justificar a escolha em 

entrar pra essa carreira de docente, apareceram questões como aprovação em concurso 

público, a questão de flexibilidade de horário com o trabalho, gostar mesmo da profissão, mas 

não apareceram questões assim relacionadas ao curso de licenciatura em si. Eu vejo que essas 

questões são mais pessoais ou do campo de trabalho. Você acha que o curso de licenciatura 

influencia, teria algum fator do curso pra desenvolver esse gosto pela profissão? Ou você acha 

que não? 

PROFESSORA: Entendi, você quer saber se o curso, em si, desperta a vontade de ser 

professor? 

PESQUISADORA: Sim. 

PROFESSORA: Não. 

PESQUISADORA: Você acha que não? 

PROFESSORA: Não, nenhuma. Pelo contrário, eu acho que o curso ali é desestimulante. 

PESQUISADORA: Por quais questões? 

PROFESSORA: Eu me senti mais estimulada pelos professores que não são da área de 

educação, do que com os da educação, em si. Porque, quando a gente começava a ter as 

matérias da área de educação, obviamente eles não vão tapar o sol com a peneira, a gente sabe 

que tem os meninos estudiosos, que ajudam e que gostam da gente. Tem a teoria, né, porque, 

na prática, é bem diferente. Mas não estimulava, eu achei bem desestimulador, eu acho que o 

curso não estimulou muito, não. 

PESQUISADORA: Então, as disciplinas específicas da biologia, você acha que estimularam 

mais? 

PROFESSORA: Eu achei que tinha mais estímulo, exatamente. Achei que tinha mais 

estímulo, até nas aulas práticas mesmo, os professores falavam assim: “essa aula prática você 

pode usar com seu aluno”, sempre mostrando outros caminhos, mostrando o gosto de ensinar. 

As disciplinas de educação mesmo, para licenciatura, se não tivessem as específicas, eu acho 

que não ajudariam. 

PESQUISADORA: Você acha que, apesar de não estimular, elas ajudaram em alguma coisa, 

hoje, na sua atuação? Ou você acha ficou mais na teoria? 



181 

 

PROFESSORA: Isso aí, sim. Porque é como eu falei, eu acho que ser professor, hoje em dia, 

no Brasil, não é como o nosso governador falou, que pra ser professor tem que amar, claro 

que não. É profissão, como toda profissão, tem que ter um gosto. Você não vai ser médico, se 

você não gostar de exercer a medicina. Para ser professor, é a mesma coisa, lógico, mas a 

questão da licenciatura, em si, eu acho que as disciplinas me mostraram bem a realidade. 

PESQUISADORA: Dos problemas? 

PROFESSORA: Exatamente. Então, hoje eu entro em uma sala de aula e eu vejo que, de fato, 

é aquilo que eles mostraram pra gente no curso. Mas nem tudo é como eles pregam, porque eu 

acho que eles já vão dar aula levando a experiência deles, não tem aquela neutralidade, não 

são neutros pra passar a disciplina. Vão levando aquilo que eles já tiveram de experiência. Eu 

acho que, pra você ensinar isso, tem que ser um pouco neutro, deixar um pouco de lado a sua 

opinião e ser mais neutro. Eu acho que lá não teve muito isso, não. 

PESQUISADORA: Você acha que lá eles foram mais para que lado? 

PROFESSORA: Da experiência deles. 

PESQUISADORA: E negativa, no caso? 

PROFESSORA: Negativa, exatamente. Eu acho que faltou isso. Talvez eu veja coisas 

positivas, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de atuar, então, quando você gosta, 

dificilmente vê os defeitos, não é assim? 

PESQUISADORA: É, ou, pelo menos, vê formas de tentar. 

PROFESSORA: Vê diferente formas de tentar melhorar. Ao mesmo tempo que você busca 

outras alternativas, pensa assim “se eu não estudar, como que eu vou melhorar?”, mas quando 

você não gosta, você não consegue ver mudança, então eu acho que é isso. Mas enfim, eu 

acho que eles levaram muito a experiência deles, negativa mesmo, como você falou, pra 

dentro da sala de aula. 

PESQUISADORA: E você falou das disciplinas específicas, das questões do laboratório, 

então, seria as aulas práticas, né. É interessante você ter falado isso, das aulas práticas, porque 

tiveram dois lados em relação a essas aulas. Teve gente que falou que houve muitas, que 

foram boas, que ajudou e teve gente que falou que foram poucas, que deviam ter mais. Então, 

falando nessas aulas práticas, você acha que elas realmente ajudam, influenciam de que forma 

pra você estar atuando hoje? 

PROFESSORA: Pra atuar hoje? Primeiro eu acho que, como a minha turma foi a primeira, eu 

acho que tivemos mais limitações, em comparação as outras turmas. Então, eu via meus 

professores fazendo, aos trancos e barrancos, suando pra fazer aula prática sem recurso, a 

verdade é essa, com os recursos limitados. E é isso que eu tenho hoje na minha sala de aula, 

não é? Eu estou em uma escola que não me dá dinheiro pra nada, que é tudo limitado, e eu 

tenho que proporcionar para os alunos aulas diferentes. Então, como eu estava na mesma 

situação que os meus professores, eu acho que hoje eu consigo muito bem reproduzir aulas 

que eu tinha com eles dentro de uma sala de aula. Gastando dinheiro do meu bolso, muitas 

vezes, mas bem menos do que eu poderia gastar, isso veio da minha cabeça. Algumas a gente 
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inventa, mas outras eu trago de experiências que eu tive no meu curso. Então, eu acho que os 

alunos tendem a comparar o curso do IFET de Ciências Biológicas, que é um curso novo, a 

um curso lá da UFMG, que já existe há muito tempo, então, assim, as pessoas não têm noção 

disso. Eu acho que a diferença é que, pra um curso novo, com recursos limitados, laboratório 

limitado, eles reproduziram ali o que a gente vai enfrentar sendo professor de biologia nas 

escolas, pelo menos nas escolas públicas, então, eu acho que ajudou muito, sim, nessa parte. 

PESQUISADORA: Entendi. 

PROFESSORA: Mostrar uma aula que você pode reproduzir em uma escola pública, que às 

vezes, você não vai ter recurso, que vai ser dinheiro do seu bolso, então, pra mim, eu acho que 

ajudou bastante, sim, nesse quesito de mostrar uma aula que pode ser reproduzida. 

PESQUISADORA: Entendi. Até a parte negativa do curso foi válida, né? 

PROFESSORA: É claro. 

PESQUISADORA: Tem duas questões que você falou, uma foi em relação aos professores. 

Teve gente que falou da qualificação dos professores, que eram bons professores, você acha 

que isso, a qualificação deles, influencia? 

PROFESSORA: Claro, influencia muito. A maioria era doutor, então, pra você ver, já tinha 

passado por todas as experiências, aos trancos e barrancos do mestrado e doutorado. Então, é 

claro que a bagagem influencia muito, a qualificação dos professores influencia bastante, é 

claro. 

PESQUISADORA: Você acha que essa qualificação influencia em você querer ser professor 

também ou não? 

PROFESSORA: Nossa, deixa eu pensar agora nos meus professores. Eu acho que isso é 

relativo, porque tem professor qualificado que desestimula e tem os menos qualificados que 

estimulam mais. Acho que isso não tem nada a ver com a qualificação, não. 

PESQUISADORA: Com a titulação? 

PROFESSORA: Com a titulação, exatamente. Com a titulação, não tem, não. Acho que tem 

mais a ver com as nossas experiências que a gente costuma levar pra sala de aula, então eu 

acho que tem mais a ver com isso do que com a titulação exatamente. Por exemplo, o 

Fernando era só mestre, e eu acho que ele estimulou muito mais do que muitos professores 

que eram doutores lá dentro do curso. Então a titulação, em relação a isso, eu acho que não 

tem nada a ver, não. 

PESQUISADORA: E eles, além do título, continuam falando da docência mesmo? Da forma 

de ensinar? 

PROFESSORA: Da docência, não. 

PESQUISADORA: Mas da forma de ensinar? 
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PROFESSORA: Mais da forma de ensinar mesmo, docência não. 

PESQUISADORA: E outra coisa que você disse, foi essa comparação do IF com a UFMG, 

que tem um curso antigo. O IF, por ser uma instituição que também tem o ensino médio, faz 

diferença na formação? 

PROFESSORA: Para mim, fez, porque eu fiz o PIBID. Fiz no IFET, fiquei dois anos no IFET 

com o PIBID, depois eu fui pro Amílcar, fiquei três anos. Para mim, fez. Eu podia aplicar 

tudo que eu vi lá na teoria, eu aplicava na própria escola. Fiz estágio lá inclusive, no IFET, 

então você já tem toda a bagagem. Para licenciatura, é muito bom, eu acho o curso de 

licenciatura muito bom. Então estuda, faz o estágio, faz tudo no mesmo lugar, exatamente, 

você está ali, você teve uma aula ali a noite sobre o conteúdo e, de manhã, você aplica ele na 

sala de aula pros meninos do ensino médio, então, eu acho que valeu a pena. 

PESQUISADORA: Foi uma experiência sua, né, pelo PIBID, pelo estágio. Agora, em relação 

aos professores, você acha que eles faziam alguma relação com o ensino médio de lá ou não? 

Eu não sei se você teve professores que, ao mesmo tempo que davam aula na graduação, 

davam aula no ensino médio. 

PROFESSORA: Tinha, sim. Falavam, sim. Faziam tipo a ponte, comparando, né, faziam sim. 

PESQUISADORA: E lá no Instituto teve a FECIB, muita gente comentou da Feira, eu não sei 

se você participou. 

PROFESSORA: Participei. 

PESQUISADORA: Você achou que teve alguma influência pra você também? 

PROFESSORA: Você fala no que?  

PESQUISADORA: Pra sua formação enquanto professora. 

PROFESSORA: Pra minha formação, teve, claro. Eu participei de várias FECIB lá e a gente 

praticamente orientava esses meninos, então, pra nós, como professores, ajudou bastante na 

formação. A questão de organização de feira, de trabalho. 

PESQUISADORA: A própria pesquisa também, né? 

PROFESSORA: A própria pesquisa, exatamente, a própria pesquisa científica. 

PESQUISADORA: Você falou do PIBID. Praticamente todas as pessoas que responderam o 

questionário falaram que fizeram alguma coisa além do estágio obrigatório, pelo menos os 

que responderam sempre fizeram, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Você acha que 

essas atividades são voltadas pra estimular a docência, ajuda? 

PROFESSORA: São, claro. A própria FECIB mesmo, é aquilo que eu falei, você pega ali um 

grupo de alunos para orientar, para fazer um trabalho. Você tem que montar um projeto e 

desenvolver aquele projeto, tudo que a gente faz dentro de sala de aula, com os meninos, e 
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você tem que montar seu cronograma, tudo que a gente faz dentro de uma sala de aula. Então 

é muito bom pra formação. 

PESQUISADORA: Teve uma pessoa que respondeu que durante o curso teve uma preparação 

diferenciada pra sua formação como professor. O que você acha que pode ter sido essa 

preparação diferenciada? 

PROFESSORA: No curso, uma preparação diferenciada? Como assim uma preparação 

diferenciada? Dentro do curso ou alguma coisa que ela fez? 

PESQUISADORA: Não, dentro da licenciatura mesmo. Ela considerou que foi uma 

preparação diferenciada. Se você acha que teve alguma coisa que proporcionou isso pra você 

ou não, estou só reproduzindo um termo dela. 

PROFESSORA: Eu acho que sim, porque eu estou recordando do curso, fazendo flashbacks 

aqui na cabeça. Tinha uma matéria de estágio docente que a gente tinha que planejar aulas 

diferenciadas pros alunos, por exemplo, aí minha turma foi muito legal. Teve gente que pegou 

jogos normais de criança e transformou em coisa de biologia, coisas que você nunca 

imaginava. Eu lembro que teve um trabalho de uma aluna que ela fez sobre pipa, foi na 

matéria “Interdisciplinaridade e Educação”. Está vendo? A gente vai lembrando as coisas. Ela 

pegou o tema de pipa, o que tem uma pipa, você pensa o que isso tem de biologia, o que eu 

posso trabalhar com pipa em ciências, em biologia? Ela colocou várias coisas que a gente 

ficava pensando assim “gente, como eu nunca pensei nisso antes”, sabe? Então, nesses pontos, 

eu acho que teve sim essa preparação diferenciada, eu penso nas aulas diferenciadas, aulas 

diferentes. 

PESQUISADORA: Isso foi em qual disciplina que você falou? 

PROFESSORA: De “Interdisciplinaridade e Educação”. Teve no estágio docente também. Foi 

nessas duas disciplinas, todas de educação, na parte de licenciatura. 

PESQUISADORA: E uma delas, eu lembro que era ofertada pelo professor de biologia, né? 

PROFESSORA: A de estágio docente, era a Elisa que dava. 

PESQUISADORA: Então, uma era da área de educação, mas com professora da área de 

ciências biológicas, né? 

PROFESSORA: Isso, exatamente. 

PESQUISADORA: E a outra era da educação mesmo, né? 

PROFESSORA: Isso, da educação mesmo. 

PESQUISADORA: Falando do curso também, você falou das disciplinas, da preparação 

diferenciada e teve muita gente que abandonou o curso. A gente tem poucos formando até 

hoje e muitos entraram. Praticamente, entraram as turmas cheias e formaram poucos até hoje. 

O que você acha que pode ter feito as pessoas desistirem do curso? 
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PROFESSORA: Eu te falo da minha turma, porque é a realidade que eu sei. Na minha turma 

entraram 40 e formaram só 4, eu e mais três, da primeira turma. Na minha turma, muita gente 

saiu porque, na primeira grade curricular do meu curso, colocaram no primeiro período várias 

matérias de educação e poucas de ciências biológicas. Aí, o povo começou a desistir, mas é 

aquilo que eu te falei, o pessoal vai muito iludido, achando que vai fazer ciências biológicas. 

Eles até modificaram a grade para segunda turma, para ver se dava menos evasão, porque no 

primeiro e segundo períodos foram praticamente todas as matérias de educação que eu tive, 

depois que veio a biologia. Então muita gente desistiu porque não via biologia no curso, 

falava assim “eu vim aqui pra fazer o curso de biologia e cadê a biologia?”. Aí é um ponto 

que é culpa dos próprios alunos, eles vão achando que não vão ser professores, que vão ser 

pesquisadores, sendo que eles estão fazendo a licenciatura. Aí, eu acho que é a pessoa que não 

sabe. E outra coisa que também acho é que, pelo menos o pessoal que estudou comigo, o que 

influenciou é a própria dificuldade do curso, porque biologia não é um curso fácil. Quando 

entramos nas disciplinas específicas, principalmente de biologia, são muito difíceis. E é um 

curso de licenciatura noturno, a maioria trabalha, não está ali por conta, e é um curso puxado. 

Na hora que você pega algumas disciplinas, por exemplo bioquímica, que é muito difícil, 

então depende de você se dedicar mais e muitas pessoas ali não tinham tempo de se dedicar, 

porque trabalham, não estão só estudando. Eu tive a oportunidade de fazer o curso só 

estudando, então eu não tive essa dificuldade, mas a maioria das pessoas trabalha, então acho 

que isso é um ponto que dificultava. 

PESQUISADORA: A permanecer no curso, né? 

PROFESSORA: Exatamente. 

PESQUISADORA: Então, falando em relação ao curso, você também falou que começava 

com as disciplinas de educação. Teve uma pessoa que falou que entrou no curso sem ter 

interesse em dar aula e que ela se encantou pela profissão durante o curso. O que você acha, 

que acontece durante o curso, que pode encantar alguém a querer dar aula e o que pode 

acontecer durante o curso que leva a desencantar? Porque talvez a pessoa já entra gostando, 

você falou, por exemplo, que você já gostava. 

PROFESSORA: É, mas, no meu caso, o que me despertou vontade de dar aula foi quando eu 

comecei com o PIBID, onde a gente dava aula. O meu primeiro ano de PIBID era só aula de 

reforço lá no IFET. Então, só dava aula mesmo e isso me despertou vontade maior. Agora, no 

curso em si, só uma disciplina que você fala, né? 

PESQUISADORA: Não, o PIBID é uma das questões que pode. 

PROFESSORA: Então é, porque eu acho assim, na prática é que você vai ver se você vai 

querer dar aula ou não. Porque na hora que você entra em uma sala de aula, com 40 meninos, 

aí que vamos ver. Porque enquanto você não entra na sala de aula, é tudo lindo e maravilhoso, 

na teoria. É na prática que você vai ver se você vai aguentar o rojão ou não. 

PESQUISADORA: E aí, isso você acha que pode desencantar, ao mesmo tempo? 

PROFESSORA: Pode. 

PESQUISADORA: Porque tem gente que não vai conseguir dar conta desses 40. 



186 

 

PROFESSORA: Claro, as condições. Porque a gente tem que dar aula, muitas vezes sem 

condições. Na escola que eu estou, no final do ano, não tinha dinheiro nem para a merenda e 

têm muitos meninos que vão à escola merendar. A realidade é essa. Então, as próprias 

condições que a gente tem para dar aula, hoje, bem mais que antigamente, os meninos não 

têm disciplina, não tem tanto respeito como tinham com a gente antigamente, o professor não 

tem mais aquela coisa de antigamente, eles viam o professor como um pai. Hoje em dia, não é 

mais assim. Eles acham que são nossos colegas, que a gente é qualquer pessoa e não tem tanto 

respeito mais. Então, a própria indisciplina dos alunos eu acho pode ser um desestimulador, 

acaba desestimulando mesmo. Então, eu acho que na hora da prática que a gente vê, se vai 

querer ser, realmente. 

PESQUISADORA: Realmente, quando as pessoas falaram que desestimulam, apareceram 

essas questões. Exatamente isso que você está falando, recursos, indisciplina dos alunos, e 

você acha que o curso, que a licenciatura, ela já prepara pra encontrar isso? 

PROFESSORA: Prepara. É como eu te falei, que vai da própria disciplina. Nas disciplinas de 

educação, a gente tinha esses debates, essas discussões em cima disso. Eles mostravam bem a 

realidade, que você não vai encontrar um mar de rosas, a gente já sabia disso, claro. O curso 

já preparou a gente pra isso, mas eu acho que, pelo menos ao meu ver, acho que eles 

pontuaram muito as coisas negativas e menos as positivas. Eu acho que, se tivessem pontuado 

coisas mais positivas, teria chamado mais gente pra atuar. Muita gente, da minha turma 

mesmo, formou e não está atuando, aí eu já não sei se é por questões pessoais ou se é, 

realmente, por estar desestimulado. 

PESQUISADORA: Há um dado que a maioria das pessoas que desistem da profissão, 

desistem nos três primeiros anos de atuação. Por que você acha que é mais comum desistir da 

profissão no início? 

PROFESSORA: No início? É porque é tudo novo, né. Eu acho que os três primeiros anos, pra 

quem nunca deu aula, é tudo novo ali. Então, eu acho que é aquela parte que a pessoa vê, “não 

quero isso realmente pra minha vida”. Acho que depois você vai acostumando, como outra 

profissão, é costume. Você acostuma com a sua rotina, você acostuma com os alunos, os 

alunos acostumam com você, tem todo um período de adaptação. Então, nos três primeiros 

anos é quando você está começando, realmente. Se, em três anos, você não se adaptar com a 

rotina, é porque não é pra ser, então, a pessoa desiste. Mesmo porque está há pouco tempo, aí 

tem mais chance de você procurar outra alternativa, porque tem que trabalhar. 

PESQUISADORA: Agora, voltando a uma questão em que você falou que já tinha interesse 

antes pra aula, você acha que esse interesse surgiu desde a educação básica? 

PROFESSORA: Eu acho. 

PESQUISADORA: Você acha que a escola favorece? 

PROFESSORA: Influenciou. É engraçado que eu paro pra pensar, eu fico lembrando dos 

meus professores, principalmente os de ciências, são os que eu tenho mais recordações boas,  

de aulas interessantes, de coisas interessantes que eu fazia na escola, nessa disciplina. Então, 

eu acho que influencia muito. Até hoje em dia eu me policio muito, porque agora eu sou 

professora, a gente é influenciador, de opinião, de atitude, de tudo, então, querendo ou não, a 
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gente é. Então eu me policio mais por isso, porque eu fui muito influenciada pelos meus 

professores, foi influência da escola, sim. 

PESQUISADORA: Pra fechar, agora, eu vou fazer a pergunta do início de novo. Depois que 

você concluiu a licenciatura, porque você resolveu dar aula? 

PROFESSORA: Dar aula? 

PESQUISADORA: Isso. Você lembrou de alguma coisa durante a nossa conversa? 

PROFESSORA: Porque, realmente, eu gosto. Acho que eu nasci pra isso, entendeu? Volto à 

mesma resposta que te dei no início. Porque quando eu comecei a fazer o curso, a parte 

prática, eu comecei com o PIBID, eu entrei e, em quatro anos de curso, em três eu fiz PIBID. 

Então, o primeiro ano não teve PIBID e a partir do segundo até o quarto eu participei do 

PIBID, então, eu dei aula, participei mesmo de estar em contato com a sala de aula desde o 

segundo ano do curso. Eu vi que aquilo ali era, realmente, o que eu queria pra mim, era uma 

coisa que eu tinha gosto, não era apenas aquela coisa, “vai ser minha profissão”, não, eu gosto 

de fazer, eu gosto de estar ali. E hoje, dando aula, eu vejo que realmente eu gosto do que faço. 

PESQUISADORA: E o PIBID você falou que dava reforço e que tinha também um 

cronograma pra seguir? 

PROFESSORA: Tinha. 

PESQUISADORA: Não era só acompanhar o professor, igual no estágio, né? 

PROFESSORA: Não. A gente atuava mesmo. Além disso, a gente ainda tinha simpósio, para 

a própria CAPES, tinha que enviar relatório. Então, tinha prazo pra gente cumprir, a gente 

atuava mesmo, a gente que fazia plano de aula. Cada aula que a gente montava, a gente tinha 

que mandar os relatórios de aula, então tinha toda aquela rotina. Dava umas aulas 

diferenciadas também, eu lembro que a gente montou vários jogos, mas aula mesmo, eram 

essas aulas de reforço. Então a gente tinha que montar um plano do aula, montar um 

questionário para os meninos fazerem no final, pra ver se eles realmente tinham aprendido a 

matéria ou se precisaria repetir aquela aula, conteúdo. Então, a gente tinha rotina de um 

professor mesmo, no PIBID. 

PESQUISADORA: É isso então. 

PROFESSORA: Só isso? Então está bom. 

PESQUISADORA: Só isso. Então obrigada. 

PROFESSORA: De nada. 


