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RESUMO 

 

Com o aparecimento das novas tendências pedagógicas, o professor passa a ser não 

um depositante do conhecimento, mas, sim, um mediador. Com isso, o docente tem então 

novos desafios a serem enfrentados, com novas atribuições e exigências. Para tanto, a fim de 

se formarem professores capacitados para atender a essa demanda, houve então uma 

necessidade de se estudar a formação do formador. A partir disso, observou-se um aumento 

no número de pesquisas e estudos, teses e dissertações que abordam esse tema. Com a 

pesquisa voltada para essa temática, sobre a formação inicial do professor, percebeu-se a 

necessidade de se estudar também a qualidade da formação continuada desses docentes, não 

somente a qualidade, mas a importância que esse profissional dava a sua formação e a 

qualidade da formação em si oferecida a esses profissionais. No entanto, ainda é perceptível 

uma escassez na literatura de trabalhos com esse tema. Sendo assim, a proposição desta 

pesquisa teve origem no interesse em relação aos dilemas enfrentados pelos professores das 

disciplinas de Química, Física, Biologia e Matemática. A pesquisa foi realizada através de 

entrevistas e aplicação de questionários com os docentes da 13ª Direc analisando as 

discussões dos pontos levantados pelos professores colaboradores, com base nos referenciais 

Tardiff (2014) e Maldaner (2006), que trazem em suas obras um melhor embasamento teórico 

em relação ao pensamento que os mesmos demonstram em relação à formação inicial e 

continuada. Com isso, almejou-se com esse estudo conhecer aspectos da formação inicial dos 

professores atuantes, bem como sua busca por uma formação continuada. Através de um 

levantamento feito para a elaboração deste trabalho, observou-se que no período de 2008-

2018 foram encontradas 20 publicações, entre tese, dissertações e artigos, com essa temática. 

Porém, esses números são pequenos se analisada a extensão do país e o período de tempo. 

Outro ponto a ser ressaltado na pesquisa foi a concepção que os próprios profissionais da área 

têm sobre a definição da formação docente, inicial e continuada, na qual, de uma forma geral, 

houve uma divisão nas respostas. Uma parte dos docentes afirmou ter tido uma formação 

satisfatória, enquanto a outra parte relatou que, ao ingressar no mercado de trabalho, teve 

dificuldades devido às lacunas que não foram preenchidas na graduação. Os levantamentos 

feitos pelos questionários aplicados analisam dados como tempo de atuação, formação 

acadêmica, nível de formação, disciplinas em que ministram aula, número de escolas em que 

trabalham, municípios em que atuam e número de turmas em que lecionam. Foi possível obter 



 
 

 
 
 

através da pesquisa informações pertinentes que geram uma boa expectativa com relação à 

prática profissional, além de proporcionam ao docente uma melhor visão da sua profissão. 

Palavras-chaves: Formação docente. Formação inicial. Formação continuada.  

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

With the emergence of new pedagogical tendencies, the teacher becomes not a 

depositor of knowledge, but a mediator. With this, the teacher has new challenges to be faced, 

with new assignments and new requirements. Therefore, in order to train qualified teachers to 

meet this demand, there was then a need to study the formation of the trainer. From this, there 

was an increase in the number of researches and studies, theses and dissertations that 

approach this theme. With the research focused on this subject, about the initial formation of 

the teacher, it was noticed the need to study also the quality of the continuous training of these 

teachers, not only the quality, but the importance that this professional gave his training, and 

the quality of the training offered to these professionals. However, there is still a scarcity in 

the literature of works with this theme. Thus, the proposal of this research had its origin in the 

interest in the dilemmas faced by the professors of the disciplines of Chemistry, Physics, 

Biology, and Mathematics. The research was carried out through interviews and 

questionnaires with teachers of the 13th Direc, analyzing the discussions of the points raised 

by the collaborating professors, based on the references Tardiff (2014) and Maldaner (2006) 

that bring in their works a better theoretical foundation in relation to the thought they show in 

relation to initial and continuing formation. With this, it aimed with this study to know 

aspects of the initial formation of the acting teachers, as well as their search for a continuous 

formation. Through a survey made for the elaboration of this work, it was observed that in the 

period of 2008-2018, 20 publications were found, between thesis, dissertations and articles 

with this theme, however, these numbers are small if analyzed the extent of the country and 

the time period. Another point to be highlighted in the research was the conception that the 

professionals of the area have on the definition of initial and continuing teacher training, in 

which there was a general division in the answers, in which a part of the teachers stated that 

they had had satisfactory training, while the other party reported that upon entering the labor 

market, he had difficulties due to the gaps that were not met at graduation. The surveys 

carried out by the applied questionnaires analyze data such as time of performance, academic 

training, level of education, subjects in which they teach, number of schools that work, 

municipalities in which they work and number of classes in which they teach. It was possible 

to obtain through the research, pertinent information, which generates a good expectation 

regarding the professional practice, besides giving the teacher a better vision of his profession. 

Keywords: Teacher training. Initial formation. Continuing education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Quando pensamos na formação docente, pensamos no profissional que está buscando 

sempre se reinventar constantemente desenvolvendo suas competências. Ao elevar suas 

práticas profissionais, o educador poderá aprimorar seu conhecimento enquanto docente, 

despertando também a consciência para o seu papel social. No entanto, os caminhos a serem 

enfrentados por esses profissionais muitas vezes se tornam um grande desafio.  

Sendo assim, analisando a literatura voltada para essas questões, foi possível notar que 

nos últimos anos houve uma preocupação a respeito da formação de professores, tanto inicial 

quanto continuada, em escala global (PAREDES; GUIMARÃES, 2012). Dessa forma, a partir 

de uma revisão da literatura sobre essa temática, observa-se claramente que os autores 

apontam os vários desafios a serem vencidos para a melhoria da formação de educadores 

(PAREDES; GUIMARÃES, 2012).  

É notório que a formação docente é uma questão complexa e importante, e o desafio 

para melhorar a qualidade da educação nacional configura-se como item prioritário, não 

apenas de especialistas, mas também da própria sociedade. Bastos et al. (2011) afirma que 

essa é uma questão cuja problemática pode ser discutida para todos os níveis de ensino, ou 

seja, desde o ensino básico até a pós-graduação. Ainda que essa atuação apresente 

características próprias e inevitáveis, apresenta também dificuldades similares no que se 

refere à aquisição, manutenção e desenvolvimento de competências que definem a prática 

docente e diferenciam esse papel ocupacional.  

Atualmente, observamos uma produção teórica que aborda o processo de 

aprendizagem profissional da docência e seus saberes, tendo como alvo a figura do professor. 

Sendo assim, ser docente não significa apenas ter domínio de um conhecimento, pois não 

basta colocar um especialista em conteúdo em sala de aula para que ele seja de fato um 

professor, cumprindo as expectativas que dele se esperam (BASTOS et al., 2011). 

Dessa forma, a formação docente vai além da apropriação de conteúdo, visto que essa 

profissão exige uma maleabilidade de abordagens práticas. Segundo Borges (2010), a ideia de 

formação pode ser entendida como um processo de desenvolvimento contínuo, articulado em 

formação inicial e continuada, ou seja, é um momento de desenvolvimento de competências 

profissionais. Dito isso, a formação é mais do que capacitação, pois pouco adianta diplomas e 

certificados que atestem o domínio sobre o conhecimento teórico se esses não permitem ao 

profissional a apropriação do conhecimento gerado pela experiência.  
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De acordo com Tardif (2014, p. 43), a entrada na carreira “[...] é um período realmente 

importante na história profissional do professor, determinando inclusive seu futuro e sua 

relação com o trabalho”, uma vez que o início da atuação docente traz consigo a visão real da 

profissão que alguns docentes não conseguem alcançar em sua plenitude durante o estágio 

docente supervisionado, tendo em vista que a atuação do professor colaborador oferece um 

reforço significativo, o qual o profissional muitas vezes não tem ao dar início à sua atuação 

profissional.  

Nesse sentindo, Zibetti e Souza (2007) corroboram com a ideia de que a complexidade 

da profissão docente vai muito além das prescrições pedagógicas e também das normas 

administrativas que tentam orientar as práticas e controlá-las, pois estas não são capazes de 

prever as dificuldades e as soluções específicas que estão envolvidas no trabalho diário. A 

formação docente é mais do que preencher diários de classe, é mais do que fazer planos de 

aula: ela está impregnada de detalhes técnicos e abstratos que geram uma complexidade típica 

dessa profissão, pois o professor deve preocupar-se não somente com metodologias, 

conteúdos e materiais didáticos, como também com o nível de apropriação do conhecimento 

de cada aluno individualmente sem deixar de lado o coletivo.  

Além disso, apesar de o professor ser responsável por garantir o ensino para 30/40 

alunos por vez em cada sala de aula, ele é ainda apontado como um dos principais 

responsáveis caso um determinado aluno não alcance o sucesso acadêmico, mesmo que vários 

outros fatores estejam diretamente relacionados a isso (COSTA, 2013). Dentre os motivos do 

insucesso, podemos citar: má infraestrutura da escola, falta de recursos didáticos e também 

fatos que se referem ao próprio discente, como falta de interesse e família desestruturada 

(SANTOS; CAVALCANTE, 2013).  

Contudo, essa pressão que a sociedade exerce sobre o profissional docente muitas 

vezes faz com que ele busque uma mudança de ambiente, e para isso, às vezes faz-se 

necessário dar continuidade à sua formação. Além disso, um fator que também leva o 

professor a buscar uma continuidade da sua formação é a procura por melhores condições de 

trabalho e melhores salários e, ainda, o sucesso profissional e pessoal. Em seu trabalho, 

Borges (2010) disserta sobre aspectos relativos à formação continuada que estão interligados 

com a formação profissional. 

É essencial para o desenvolvimento profissional do professor que a mudança 

didática no aprender a ensinar [...] seja concebida como contínua e natural. Isso 

implica ter preparado o professor não somente para ensinar [...] como também para 

trabalhar coletivamente e auto-avaliar sua tarefa, o que só será possível se planejar 

seu ensino como hipótese didática para resolver algum fracasso escolar e colocá-lo a 

prova mediante projetos, como em qualquer investigação (BORGES, 2010, p. 60).   
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Independentemente do motivo que leve o profissional docente a buscar uma 

continuidade para a sua formação, ele deve estar ciente de que esse é um processo árduo, o 

qual demanda uma constante avaliação do seu ser reflexivo, como também a quebra de 

paradigmas e conceitos pré-estabelecidos. Essas considerações demonstram uma parte da 

complexidade do trabalho docente, bem como as circunstâncias motivacionais que o fazem ir 

além do seu estado atual de formação, buscando novos horizontes e desafios.    

Ainda convém lembrar que é perceptível cada vez mais a preocupação que as 

instituições organizadoras têm em prestar apoio ao profissional de educação, gerando medidas 

que visam a um melhor acompanhamento do seu trabalho e que facilitem o acesso desse 

profissional a informações, bem como à interação com as instâncias superiores. Um exemplo 

disso foi a medida adotada pela Secretaria da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande 

do Norte (SEEC) que, a fim de melhorar a assistência prestada aos professores das escolas 

estaduais, teve a iniciativa de criar extensões da própria secretaria em várias cidades. 

Atualmente, são 16 extensões denominadas de Diretoria Regional de Educação e Cultura 

(DIREC), sendo que a 13ª Direc, tem como Diretora Luzia Gomes Pinto, responsável por 

assistir as escolas das cidades, a saber: Apodi, sede da 13ª Direc; Caraúbas; Felipe Guerra; 

Itaú; Rodolfo Fernandes; Severiano Melo e Tabuleiro Grande. A Figura 1 a seguir mostra a 

distribuição das Direcs em toda a extensão do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 1 - Distribuição das Direcs no Estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte (2019). 
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Pensando nisso, para a construção deste trabalho, foi necessário realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a formação inicial e continuada dos professores de Química, Física, 

Biologia e Matemática, pois, através do presente estudo, almejou-se conhecer as dimensões 

atuais desse tema. Por fim, chegou-se à conclusão de que existe uma escassez do material 

bibliográfico referente a essa temática na literatura, sobretudo particularizando o Estado do 

Rio Grande do Norte. 

Apesar de o tema “formação de professor” possuir uma grande importância no campo 

acadêmico, tanto no que diz respeito às teorias de ensino e aprendizagem quanto à execução e 

eficiência na prática docente, faltam ainda na literatura artigos, teses e dissertações que 

abordem a temática da formação inicial e continuada do professor de Química, Física, 

Biologia e Matemática de forma interdisciplinar. Esse fato demonstra a carência de material 

científico referente a essa temática, abrindo lacunas para a produção de novas pesquisas e 

novos trabalhos que propiciem maior aporte teórico para essa área do conhecimento, 

possibilitando também um maior acesso aos profissionais e pesquisadores que desejam se 

inteirar a respeito do tema.  

Mesmo dentre os trabalhos que abordam a formação inicial e continuada 

independentemente da área de atuação, notou-se a falta de artigos que reproduziam e 

discutiam a fala dos profissionais de educação, seu pensamento, suas concepções e seus 

valores. Esse fato contribui para diminuir a humanização do trabalho docente, ou seja, a 

grande maioria dos trabalhos até então estudados trata os docentes como números, pois as 

pesquisas visam a apresentar dados mensuráveis. 

Em virtude dos fatos mencionados e concluída a minha formação inicial, surgiram 

várias indagações a respeito da minha capacidade enquanto profissional apta a atuar no 

mercado de trabalho. Essas questões me fizeram refletir se minha formação inicial foi 

realmente satisfatória e ainda sobre o que faltava para que me considerasse uma profissional 

completa. Levando em consideração tudo isso, a conclusão foi que eu deveria dar 

continuidade a minha formação como forma de aperfeiçoar minhas habilidades. No entanto, 

ainda restou uma questão que me impulsionou na busca pelo mestrado: saber se, assim como 

eu, outros profissionais têm indagações e até mesmo dúvidas com relação a sua formação.  

Dito isso, o presente trabalho teve a proposta de pesquisar junto aos professores de 

Química, Física, Biologia e Matemática das escolas públicas assistidas pela 13ª Direc o 

conhecimento e as concepções que eles possuem acerca da formação inicial e continuada, 

evidenciando assim suas falas enquanto pessoas formadas e em formação, passíveis de 
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crescimento e desenvolvimento pessoal e intelectual. Portanto, o trabalho aborda pontos como 

formação inicial e continuada voltados para o ensino de ciências naturais e a matemática.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA  

 

Ensinar ciências em sala de aula exige dos professores uma visão minimamente 

estruturada do conhecimento científico, fundamentada em práticas que auxiliem o 

aprendizado, valorizando e respeitando os indivíduos, além de permitir a compreensão de 

mundo e inserindo o pensamento da ciência como algo culturalmente construído (PAREDES; 

GUIMARÃES, 2012).   

A cada dia ocorrem crescentes atualizações e inovações no campo das ciências e 

tecnologias, seja pela elaboração de novos processos ou por meio de novos produtos. Nesse 

contexto, o docente deve atualizar-se por meio de estudos frequentes que possibilitem uma 

compreensão e contextualização desse novo conhecimento ao conteúdo ministrado em sala de 

aula. Segundo Nascimento, Fernandes e Mendonça. (2010), os professores de Ciências devem 

estar em constante processo de aprendizagem, além de apropriarem-se de conhecimentos 

científicos atuais, culturais e sociais, assumindo uma postura crítica para poder responder 

efetivamente às demandas do contexto de atuação. Briscoe (1991 apud CARVALHO; GIL-

PEREZ, 2011a) relatam que os professores de Ciências não só carecem de uma formação 

adequada como não são conscientes de suas influências, e por consequência, idealizam a 

formação do professor como uma transmissão de conhecimentos e destrezas que, contudo, 

tem demonstrado reiteradamente suas influências na preparação dos alunos e dos próprios 

professores. 

Paredes e Guimarães (2012) dissertam em seu trabalho aspectos relacionados ao 

ensino de Ciências e à formação de docentes que atuarão nessa área. Eles abordam questões 

pertinentes relativas às dificuldades encontradas nesse campo como, por exemplo, a visão 

errônea que as pessoas têm de que a ciência é algo que não faz parte da sua realidade. E isso 

se torna evidente em Nascimento, Fernandes e Mendonça. (2010, apud PAREDES E 

GUIMARÃES, 2012). 

 

A ciência ainda é compreendida por muitas pessoas como algo distante 

‘aparentemente sem qualquer influência direta sobre sua realidade vivencial’. Nesse 

sentido, o conhecimento sobre a história e filosofia da ciência (HFC) surge como 

uma necessidade formativa (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, 

p. 267). 
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No entanto, é necessário evidenciar sobre o fato de que algo tão aparentemente 

explicito como “conhecer o conteúdo da disciplina” implica em conhecimentos profissionais 

muito diversos que vão além do que habitualmente se contempla nos cursos universitários 

(CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011b), como podemos observar no Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Conhecer a matéria a ser ensinada 

1. Conhecer os problemas que originam a construção dos conhecimentos científicos 

(sem o que os referidos conhecimentos surgem como construções arbitrárias). 

Conhecer, em especial, quais foram as dificuldades e obstáculos epistemológicos (o 

que constitui uma ajuda imprescindível para compreender as dificuldades dos 

alunos).  

2.  Conhecer as origens metodológicas empregadas na construção dos conhecimentos, 

isto é, a forma como os cientistas abordam os problemas, as características mais 

notáveis de sua atividade, os critérios de validação e aceitação das teorias 

científicas.  

3. Conhecer as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade associadas à referida 

construção, sem ignorar o caráter, em geral, dramático, do papel social das Ciências; 

a necessidade da tomada de decisões.  

4. Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e suas 

perspectivas para poder transmitir uma visão dinâmica, não fechada, da ciência. 

Adquirir, do mesmo modo, conhecimentos de outras matérias relacionadas para 

poder abordar problemas afins, as interações entre os diferentes campos e os 

processos de unificação.  

5. Saber relacionar conteúdos adequados que deem uma visão correta da ciência e que 

sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse.  

6. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros novos. 

Fonte: Carvalho e Gil-Perez (2011b). 

Dito isso, os professores de Ciências e Matemática que atuam em sala de aula devem 

possuir um conhecimento significativo que os permita fazer/criar relações perceptíveis entre 

as ciências e os avanços tecnológicos com o dia a dia dos seus discentes. Além disso, a 

capacidade de contextualização entre conceitos empregados em sala de aula, a rotina dos 

educandos, constitui uma ferramenta poderosa na luta pela desmitificação das ciências, uma 

vez que ela permite aproximar conceitos e contextos científicos à realidade da população. Há 
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de se entender ainda que, para o professor atingir essa façanha, ele deve ser capaz de atrelar os 

conhecimentos adquiridos durante sua formação, ou seja, os conteúdos didático-pedagógicos, 

planejando de forma lúdica o que e como ensina.  

Com isso, a formação do professor configura-se como elemento importante, 

considerando que suas concepções sobre educação e sobre ciência se traduzem em suas aulas 

e, dessa forma, a compreensão da dinâmica que se estabelece na formação docente é relevante 

se desejamos entender melhor alguns problemas hoje encontrados no ensino de Ciências 

(OVIGLI; BERTUCCI, 2009). Pode-se eleger como uma das principais problemáticas 

encontradas nas formações de professores, em especial nas disciplinas de Ciências naturais e 

Matemática, a importância que estes atribuem para as disciplinas de formação pedagógica e 

específicas. 

Desse modo, sua prática pedagógica, influenciada diretamente pela formação 

incipiente que teve nessa área de Ciências da natureza e Matemática, pode resultar em aulas 

de Ciências predominantemente teóricas que, por vezes, são descontextualizadas do entorno 

sociocultural dos alunos. As práticas de laboratório, quando realizadas, nem sempre 

contribuem para a construção de outros conhecimentos, pois podem não favorecer a reflexão 

por parte do sujeito da aprendizagem de modo que este possa, de fato, mobilizar o 

conhecimento científico em suas leituras de mundo, atribuindo significado àquilo que lhe é 

ensinado (LONGHINI, 2018). 

Vale salientar ainda que, caso o profissional tenha dado ênfase às disciplinas 

pedagógicas durante sua formação, ele poderá ter dificuldades para exercer o seu ofício, visto 

que um bom suporte pedagógico, metodológico, didático, não garante êxito no processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que não haja domínio significativo sobre os conteúdos 

específicos com os quais esses profissionais trabalham.  

Outro ponto a ser observado é a atenção que tradicionalmente tem-se dado aos 

conteúdos científicos na preparação do professor, gerando propostas que relativizavam a 

importância desse conhecimento, em particular pelo que se refere à Educação Básica 

(CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011c). Os autores ainda ressaltam que a falta de conhecimentos 

científicos constitui a principal dificuldade para que os professores afetados se envolvam em 

atividades inovadoras (TOBIM; ESPINET, 1989 apud CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011c). 

Nesse sentido, entende-se que uma base pedagógica fortalecida, sem a devida base científica, 

também acarreta dificuldades para o trabalho docente, sendo necessário um olhar clínico para 
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a formação de professores que permita a estes perceberem a relação de fortalecimento que a 

base pedagógica traz para a científica e vice-versa.   

Sendo assim, destacaram-se acima alguma das problemáticas características da 

formação de professores de Ciências naturais e Matemática que impedem a boa interação 

entre o conhecimento específico e o conhecimento didático adquiridos por esse docente 

durante sua formação, o que lhe permitirá fazer um uso mais significativo e eficiente dos 

conteúdos a serem ministrados. Contudo, deve-se destacar também que esses profissionais são 

acometidos pelas mesmas problemáticas já citadas, tais como, infraestrutura da escola, falta 

de recursos didáticos, além dos fatores que influenciam diretamente na atuação dos docentes, 

como por exemplo, falta de recursos, carga horária excessiva, turmas com grande número de 

alunos, entre outros.   

É possível ainda supor que a falta de uma ou de outra base percebida pelo profissional 

durante o exercício do seu ofício o leva a repensar sua prática, pontos positivos e as 

necessidades de melhoria, culminando, por vezes, na busca por uma formação continuada. 

São necessários estudos que viabilizem um melhor conhecimento a respeito das questões que 

cercam a formação inicial e continuada de professores de Ciências naturais e Matemática, 

podendo assim gerar reflexões e medidas que possibilitem uma formação mais 

contextualizada e significativa para esses profissionais. 

 

2.2 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) designam as competências profissionais 

como concepção nuclear na orientação do curso, assim também como a coerência entre a 

formação oferecida, a prática esperada do futuro professor e a pesquisa como foco no 

processo de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2008a). Surgem na literatura, então, várias 

discussões a respeito da formação inicial de professores na tentativa de atender às DCN, 

considerando ainda os desafios a serem superados para a melhoria da formação docente. Para 

tanto, observam-se os vários desafios encontrados por esses profissionais, como podemos ver 

em autores como Paredes e Guimarães (2012, p. 267) que afirmam ser preciso: 

 

Conhecer a matéria a ser ensinada, [...] a falta desse conhecimento leva à 

insegurança dos professores ao lecionar, adotando uma prática mecânica de 

transmissão, pautada exclusivamente no livro didático, distanciando os professores 

das atividades inovadoras. [...] conhecer a história da ciência e os obstáculos que 

foram superados para seu desenvolvimento, evitando visões dogmáticas e 
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salvacionistas sobre esta. [...] conhecer as interações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), ( PAREDES; GUIMARÃES, 2012). 
 

Ainda convém lembrar que tais desafios presentes na formação dos futuros 

profissionais da educação encontram-se atrelados ao entendimento de questões relativas à sua 

própria formação, isto é, para que o docente consiga uma formação inicial significativa, ele 

deve ter consciência da importância de todos os aspectos apresentados durante essa formação 

para a sua atividade profissional.  

Sendo assim, é importante ressaltar que uma formação pautada apenas nos campos 

disciplinares tende a descaracterizar a profissão docente, visto que ela adquire características 

mais técnicas que, propriamente, da constituição de um profissional capacitado para o 

exercício da docência (SILVEIRA, 2015). Como mostra Gatti (2010a), os currículos 

marcados por uma matriz unicamente disciplinar tendem a se transformar em arremedos de 

outras formações, impactando negativamente na identidade da profissão docente. 

Além disso, durante sua formação inicial, os futuros professores elegem vários 

modelos através da observação dos seus docentes. Essas observações geram referências para a 

prática profissional, tanto com exemplos de bons profissionais quanto de práticas repudiadas.  

Segundo Pimenta e Lima (2005, p. 5-24): 

 

Muitas vezes nossos alunos aprendem conosco, observando-nos, imitando, mas 

também elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica do nosso 

modo de ser. [...] Cientes da importância dessa forma de aprender, ela não é, 

entretanto, suficiente e apresenta alguns limites. Nem sempre o aluno dispõe de 

elementos para essa ponderação crítica e apenas tenta transpor os modelos em 

situações para as quais não são adequados. Por outro lado, o conceito de bom 

professor é polissêmico, passível de interpretações diferentes e mesmo divergentes.  

 

Entretanto, mesmo com toda observação e apropriação de conhecimentos teóricos e 

acadêmicos, a iniciação da carreira profissional traz consigo um dos maiores desafios 

enfrentados pelos docentes que estão adentrando no mercado de trabalho. Podemos citar que a 

falta de experiência gera inúmeras incertezas e expectativas, pois somente a prática poderá 

proporcionar o entendimento a respeito do impacto que as ações do educador exerceram em 

sala de aula.  

É possível afirmar que na sua formação acadêmica esses futuros docentes têm a 

possibilidade de vivenciar possíveis situações que viabilizem o desenvolvimento mais efetivo 

de sua futura prática docente, através de iniciação à docência, tornando então evidente a 

importância de se investir nos cursos de formação de professores. Entretanto, os cursos de 

formação docente ainda oferecem poucos momentos que possibilitem aos licenciados 
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vivenciar uma formação mais completa. Segundo Rosa, Suart e Marcondes (2017), são 

poucos os espaços para que os futuros professores possam relacionar as teorias ensinadas na 

universidade com o cenário educacional. Assim, muitos estudantes, ao concluírem o curso de 

licenciatura, se deparam com situações em que não sabem ou pouco conhecem sobre a 

carreira docente. Gatti (2011, p. 218) destaca que nos currículos dos cursos de formação 

inicial 

 

[...] é reduzido o número de disciplinas teóricas da área de Educação (Didática, 

Psicologia da Educação ou do Desenvolvimento, Filosofia da Educação etc.) e que, 

mesmo as disciplinas aplicadas, têm espaço pequeno nas matrizes, sendo que estas, 

na verdade, são mais teóricas que práticas, onde deveria haver equilíbrio entre esses 

dois eixos. Com essas características apontadas, com vasto rol de disciplinas e com a 

ausência de um eixo formativo para a docência claro, presume-se a pulverização na 

formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o exercício do 

magistério na educação básica. 

 

Com isso, muitos dos problemas enfrentados pelos professores quando estão atuando 

na Educação Básica estão relacionados a saber “o que”, “como” e “porque” ensinar 

determinado conteúdo. Santos e Cavalcante (2013) notam que, muitas vezes, o professor opta 

por ensinar da mesma maneira como aprendeu nas disciplinas específicas, e isso dificulta a 

compreensão de ensino como atividade complexa.  

Dessa forma, a falta de entendimento em relação à complexidade do processo ensino-

aprendizagem pode acarretar frustração, uma vez que sem o conhecimento necessário o 

professor em início de carreira não consegue, muitas vezes, enxergar todas as falhas de sua 

ação. Isso se dá pela sua formação pautada na centralidade teórica da docência como também 

na fragmentação dos currículos em blocos de conteúdos que pouco se relacionam com a 

escola e com o trabalho docente (SILVEIRA, 2015).  

Isso pode gerar uma dificuldade no processo ensino-aprendizagem em que não se 

permite uma análise clara a respeito dos erros e acertos da atividade docente, acarretando 

nesses profissionais o sentimento de falta de conhecimento e de preparo, indagações sobre o 

que estão fazendo de errado e se estão realmente aptos a lecionar. Em meio a tantas dúvidas, 

uma alternativa para complementar essa lacuna seria a formação continuada como uma das 

possíveis soluções, talvez a mais significativa para essa problemática, pois a formação 

continuada pode proporcionar ao docente a capacidade de reflexão crítica acerca da sua 

atuação profissional como também as experiências que ele vivenciou ao longo da sua carreira.  
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2.3 FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

Apesar dos esforços das instituições formadoras em proporcionar experiências 

práticas, seja através do estágio docente ou por meio de programas de iniciação à docência, 

são comuns entre os profissionais em início de carreira dúvidas e anseios referentes à sua 

capacidade enquanto profissionais de educação. Nesse ponto, a formação continuada surge 

como uma possibilidade de aperfeiçoamento profissional e como exercício de autocrítica.  

Antes de iniciar a discussão a respeito da formação continuada e seus impactos em 

relação à prática desses profissionais, é necessário conhecer um pouco do histórico das 

políticas públicas para formação continuada de professores no Brasil.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) 

estipulou, como maneira de aumentar a qualidade do ensino, que todos os professores leigos 

em exercício fossem devidamente certificados até 2001 e que até o ano de 2007 os novos 

professores do Ensino Fundamental tivessem formação de nível superior, tendo o direito de 

aprimorar sua formação inicial durante o horário regular de trabalho.  

Com isso, a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 

2004 com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos, 

tendo como público-alvo prioritário professores de educação básica dos sistemas públicos de 

educação. Além disso, constitui-se por meio da celebração de convênios com universidades 

selecionadas nos termos do Edital MEC nº 01 de 2003 (BRASIL, 2006).  

Contudo, de acordo com as disposições expostas na Emenda Constitucional nº 53, de 6 

de dezembro de 2006, “os novos planos de carreira e remuneração dos profissionais da 

educação deveriam contemplar investimentos na capacitação desses profissionais, 

especialmente voltada à formação continuada com vistas à melhoria qualitativa do ensino” 

(BRASIL, 2006).  

Assim, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC), Diretoria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de Tecnologias para 

Educação Básica (DPOFORM) e Coordenação Geral de Formação de Professores 

(CGFORM), tornou pública a Rede Nacional de Formação Continuada aos sistemas estaduais 

e municipais de ensino, às universidades, aos professores e a todos os envolvidos no processo 

de formação de profissionais da educação no país (BRASIL, 2008b).  

Dessa forma, o MEC institucionalizou a formação docente, articulando a formação 

continuada à pesquisa e à produção acadêmica desenvolvida nas universidades. Em 
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conformidade com o sistema federativo brasileiro, o ministério propôs a adesão dos sistemas 

de ensino a essa formação. A formação continuada no mundo atual passa a ter papel central na 

atividade profissional: o educador necessita constantemente repensar e aperfeiçoar sua prática 

docente (BRASIL, 2008).   

Segundo os autores Maldaner (2006), Schnetzler e Aragão (1995), as instituições 

formadoras têm uma parcela de responsabilidade pela má formação de professores, uma vez 

que são pouco eficientes no que diz respeito a proporcionar a visão ampla da atividade 

docente, formando assim profissionais que não conseguem suprir as necessidades do ensino. 

É necessário então que as universidades promovam uma formação mais significativa e 

reflexiva para os futuros docentes e que lhes permitam uma visão crítica tanto sobre sua 

prática como sobre seu processo de formação.  

Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010) defendem que a construção da formação 

ocorre de modo contínuo, pois a própria atividade docente constitui um modo de formação a 

partir de uma análise crítica da sua própria realidade e de outras realidades, situações, 

experiências, concepções, teorias e outras situações formadoras.  

Entendendo a formação como um processo contínuo, é possível dizer que os 

profissionais estão em constante formação continuada. Porém, esse conceito apresenta duas 

faces distintas: uma apontando as experiências cotidianas dos docentes como uma espécie de 

formação continuada, assumindo que a sua vivência profissional agrega valor e o transforma 

em autor da sua própria formação, e a outra faceta diz respeito a cursos acadêmicos, com 

ementas estabelecidas como uma forma de os profissionais darem continuidade à sua 

formação.   

Sobre esse assunto, Gatti (2008) discorre que definir a formação continuada é uma 

tarefa difícil, pois ora define-se como cursos estruturados e formalizados oferecidos após a 

graduação, ou após ingresso no exercício do magistério; ora recebe uma conotação genérica, 

compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho 

profissional. Essa dicotomia dá margem ao aparecimento de várias discussões acerca do 

sentido que melhor representa a realidade dos professores em formação continuada. 

Apesar de a segunda definição reconhecer várias atividades ofertadas pelos Estados e 

municípios e outras organizações como uma possibilidade viável para formação continuada, 

segundo Gatti (2008), essas alternativas cumprem o papel de reforçar questões da má 

formação anterior, ou seja, aspectos deficitários ocorridos durante a formação inicial. Isso já 
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não acontece nos cursos formalizados, em que se pretende promover, além de um 

aprimoramento, um crescimento e desenvolvimento do profissional docente.   

A formação é um processo para a vida toda, pois o ser humano tem a possibilidade de 

aprender mediante as relações e interações. Sendo assim, aprender é mais do que obter 

informações e conhecê-las ou compreendê-las, é tornar o aprendizado parte do ser. Formar-se 

é um processo de aprendizagem que se realiza desenvolvendo-se, tanto de forma individual 

como coletivamente (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). Entretanto, é raro 

encontrar profissionais da educação que possuem uma ampla consciência a respeito dessa 

faceta da formação, tornando-se alheios aos impactos positivos ou negativos que sua prática 

pode gerar em seu meio.  

Para a construção deste trabalho, foi adotada como concepção de formação continuada 

aquela que remete aos cursos formalizados ofertados por instituições, como especialização, 

mestrado e doutorado, uma vez que estes possibilitam um melhor tratamento e mensuração 

dos dados. Apesar disso, independentemente da concepção que o profissional tenha sobre o 

que é formação continuada, esta deve possibilitar-lhe uma visão mais ampla e crítica que lhe 

permita refletir sobre vários ângulos a respeito da formação que recebeu enquanto aluno de 

licenciatura ou de cursos de formação pedagógica.  

Além disso, muitas são as motivações que levam o docente a buscar a formação 

continuada. Uma questão que permeia o pensamento daqueles que estão iniciando a carreira 

docente é se estão realmente aptos a exercer essa profissão. Essa dúvida é comum referente, 

principalmente, ao domínio da relação entre teoria e prática educativa. Essas dúvidas e 

incertezas fazem com que o profissional sinta a necessidade de buscar cursos que garantam 

uma maior segurança para suas ações. Sobre isso Maldaner (2006, p. 45) afirma: 

 

A separação da formação profissional específica da formação em conteúdo cria uma 

sensação de vazio de saber na mente do professor, pois é diferente saber os 

conteúdos de Química, por exemplo, em um contexto de Química, de sabê-los, em 

um contexto de mediação pedagógica dentro do conhecimento químico. 

 

Dito isso, é de grande valia a busca do profissional docente por uma melhor 

capacitação que lhe permita, além de maior embasamento teórico-metodológico, elevar a 

qualidade do seu trabalho e que faça florescer nesse profissional a inspiração para uma 

reflexão acerca do seu papel como mediador do conhecimento.  

Existem outras tantas motivações que levam o profissional a buscar uma formação 

continuada. Entretanto, todas elas estão profundamente ligadas por um sentimento em 
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comum: o desejo de “aprender a ser professor”. Esse termo traz consigo toda a complexidade 

teórica, metodológica e emocional que está relacionada à prática docente, bem como reflete o 

sentimento daqueles que, recém-formados, estão adentrando no mercado de trabalho e 

daqueles que, mesmo possuindo significativa experiência, ainda buscam aquele “algo a mais” 

que trará consigo a realização profissional.  

 

  



28 
 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Quando falamos em pesquisa, a qualidade dos resultados e das contribuições que ela 

pode apresentar vai além da coleta de dados. Transcorre de um método que consiste de teoria, 

exige critérios específicos de cientificidade, concepções teóricas de sujeito e como analisar os 

dados (OLIVEROS, 2013).  

Sendo assim, a pesquisa realizada pode ser caracterizada como um estudo de campo de 

cunho qualitativo. Além disso, no estudo de campo o pesquisador executa a maior parte do 

trabalho pessoalmente, visto a importância de ter uma experiência direta com a situação de 

estudo (SILVA, 2016). Para Gil (2002 apud SILVA, 2016), a pesquisa de campo possui 

algumas distinções se comparada às outras possibilidades de recursos de produção de dados, 

como a busca do aprofundamento das questões propostas, além de estudar um único conjunto 

de sujeitos que possui uma estrutura social em comum.  

Dessa forma, o grupo estudado compreendeu vinte professores atuantes nas disciplinas 

de Química, Física, Biologia e Matemática, lotados na 13ª Direc, com sede na cidade de 

Apodi, Rio Grande do Norte (RN).  

Diante do exposto, esta pesquisa de mestrado pode ser classificada quanto à sua 

natureza como qualitativa. Em função da estratégia proposta para produção de dados, pode ser 

caracterizada como pesquisa de campo. 

 

3.2 ESTADO DA ARTE  

 

Pesquisas intituladas como Estado da Arte podem ser definidas como de caráter 

bibliográfico, trazendo a proposta de mapear e de discutir certa produção acadêmica, 

independentemente do campo de conhecimento, avaliando que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes regiões e recortes temporais, além de que 

formas e em que condições têm sido produzidos os textos acadêmicos (FERREIRA, 2002).  

De acordo com Vosgerau, Sant’anna e Romanowski (2014, p. 167) um Estado da Arte 

não “se restringe a identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos 

enfoques e perspectivas”. Ressaltam ainda que também “examinar as contribuições das 

pesquisas, na perspectiva da definição da área, do campo e das disciplinas que o constituem, 
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avaliação do acumulado da área, apontando as necessidades de melhoria do estatuto teórico-

metodológico e mesmo as tendências de investigação”. 

O Estado da Arte pode proporcionar uma contribuição importante na composição do 

campo teórico de um campo de conhecimento, pois busca identificar os pontos principais da 

construção da teoria e prática, apontando as reservas e lacunas de disseminação de uma 

determinada pesquisa, bem como a identificação das experiências inovadoras investigadas que 

apontem soluções para os problemas e também reconhecer as contribuições da pesquisa na 

constituição de propostas na área em questão (ROMANNOWSKI; ENS, 2006).  

Dessa forma, foi necessária a realização de um Estado da Arte para a elaboração e 

execução deste trabalho no que tange ao aprofundamento nas concepções de formação inicial 

e continuada, entre outros aspectos inerentes à atuação profissional dos docentes, que 

permitisse compreender melhor essa temática. Foram considerados como autores base: Tardif 

(2014) e Maldaner (2006), além de teses, dissertações e artigos publicados nos últimos 10 

anos que faziam menção ao tema.  

Assim, os artigos foram obtidos no portal Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e a pesquisa foi realizada pela busca 

do termo “Formação inicial e continuada do professor das ciências da natureza e matemática”. 

Para delimitar os resultados, usou-se o recorte temporal 2008-2018, e o Brasil sendo a 

delimitação geográfica. E ainda filtrando artigos escritos em: português, inglês e espanhol. Foi 

realizada uma análise preliminar e individual de cada artigo, consistindo na leitura dos 

resumos e metodologias. Tal diagnóstico verificou a coerência do conteúdo desses trabalhos 

com a proposta da pesquisa, utilizando como critério de exclusão os trabalhos que não traziam 

o tema formação inicial e continuada do professor de ciências da natureza e matemática.  

 

3.3 LEVANTAMENTO DO QUADRO DOCENTE DAS DISCIPLINAS DE QUÍMICA, 

FÍSICA, BIOLOGIA E MATEMÁTICA ATUANTE NA 13ª DIREC 

 

Foram realizadas reuniões com integrantes da 13ª Direc a fim de obter um 

levantamento a respeito dos professores por ela geridos. A partir dessas informações, 

obtiveram-se os seguintes dados: o número total de profissionais que estão atuando nessas 

disciplinas nas cidades assistidas pela 13ª Direc; a formação desses docentes; a jornada de 

trabalho; turno e número de turmas. Essas informações nortearam o trabalho, uma vez que os 

dados podem desencadear novas indagações pertinentes para maior aprofundamento da 

temática abordada nesta dissertação.  
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Com base nos dados obtidos por intermédio da 13ª Direc, foi feita a análise que 

possibilitou definir melhor os participantes do estudo, buscando para tanto um perfil mais 

homogêneo e condizente com a proposta desta dissertação. Para isso, foram adotados como 

critério de seleção: a formação específica nas áreas de estudo; a detenção de títulos de pós-

graduação; como também a distribuição geográfica desses profissionais. Dito isso, foi 

selecionada para esse estudo a cidade que possuía o maior número de profissionais nas 

disciplinas campo de estudo e que têm cursos de formação continuada.  

 

3.4  APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

SELECIONADOS DAS DISCIPLINAS 

 

Feita a seleção dos professores que participaram do estudo, foi produzido um 

questionário (Apêndice A) que permitiu conhecer de forma mais objetiva os profissionais, as 

concepções que eles carregam sobre formação continuada, como também a avaliação que têm 

a respeito da sua própria formação inicial.  

Inicialmente, foi aplicado um questionário com perguntas objetivas com os 

participantes da pesquisa a fim de se obter informações tais como: formação, nível de 

formação, tempo de atuação, carga horária, total de escolas em que trabalham e cidade em que 

atuam. Posteriormente, foram feitas entrevistas semiestruturadas individualmente com cada 

docente.  

Com isso, teve-se uma proposta de identificar os saberes adquiridos por esses 

professores mediante sua formação acadêmica ou por meio das interações pessoais ou 

interpessoais que ocorrem no seu âmbito de trabalho. A aplicação do questionário ocorreu no 

segundo semestre (1 de novembro a 15 de dezembro) do ano letivo de 2018. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE TRANSCRIÇÃO, ANÁLISE E CORRELAÇÃO DAS 

RESPOSTAS COM DADOS DA LITERATURA  

 

A transcrição foi iniciada com a análise das informações. O primeiro instrumento, o 

questionário, teve suas informações transcritas e organizadas em uma tabela; e as questões 

sobre informações gerais do questionário foram tratadas quantitativamente para fornecer um 

quadro contextualizado dos docentes.  

O segundo instrumento, as entrevistas gravadas em áudio, foram posteriormente 

transcritas para o formato de texto. Após a transcrição das informações, iniciou-se a análise 

dos dados. As questões objetivas e as entrevistas semiestruturadas foram trabalhadas com 
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embasamento na Análise do Conteúdo com o enfoque qualitativo (BARDIN, 1977; 

RICHARDSON, 2008). 

A análise preliminar das entrevistas consistiu na organização e escolha do material. 

Estabeleceu-se uma “leitura flutuante”, procurando orientações de acordo com a teoria 

norteadora do trabalho, como também a busca por palavras, expressões ou manifestações que 

foram condizentes com o tema da pesquisa. Posteriormente, foi feito o tratamento dos 

resultados, organização e interpretação orientado pelos referenciais teóricos. Essa etapa 

consistiu na releitura, interpretação e discussão das respostas dos entrevistados que fizerem 

menção ou se relacionaram de algum modo com as obras de Tardif (2014) e Maldaner (2006), 

como também as demais obras utilizadas na produção deste trabalho e que referenciam o 

tema. 

As discussões foram realizadas nos encontros presenciais e gravadas para posterior 

transcrição. Foram analisadas as enunciações dos discursos dos professores participantes. 

Segundo Bardin (1977), considerando que esse discurso se produz no momento da sua 

enunciação e vai sendo completado à medida que o sujeito o constrói, suas opiniões, 

contradições e omissões constituem um mesmo discurso. 

A análise de conteúdo conforme proposta por Bardin (1977) se processa em três 

momentos: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pré-análise 

consiste na organização e escolha do material a ser analisado, sendo essas as transcrições das 

falas. Estabeleceu-se uma “leitura flutuante” procurando nas falas espontâneas dos docentes a 

busca da identificação de seus saberes pessoais, de formação escolar anterior, possíveis pós-

graduações e da sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, baseados em 

Tardif (2014) e Maldaner (2006).  

Por fim, a fase de tratamento dos dados obtidos, a organização dos resultados e 

interpretação orientada pelos referenciais teóricos permitiram definir conclusões a respeito da 

formação inicial e continuada do professor de Ciências da natureza e Matemática.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA E MATEMÁTICA – ESTADO DA ARTE 

 

Para a realização deste trabalho, foi necessária a construção de um Estado da Arte 

sobre formação inicial e continuada dos professores das Ciências da natureza e Matemática, 

no intuito de conhecer as dimensões atuais desse assunto. Vale salientar que o Estado da Arte 

é definido como sendo um estudo bibliográfico, de caráter inventariante, indicando ainda que, 

além de mapear produções teóricas de determinada área do conhecimento, tem a finalidade de 

discutir melhor as produções acadêmicas em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados em diferentes épocas e lugares, 

assim também como em que condições têm sido produzidas (FERREIRA, 2002, apud 

RIBEIRO; CASTRO, 2016). 

Dessa forma, foi levado em consideração o recorte geográfico, como e em quais 

regiões está sendo debatido o tema; recorte temporal, se o tema está atualmente sendo 

discutido; língua estrangeira; além de análise de títulos, resumos e metodologias. A pesquisa 

foi realizada na base de dados Periódicos CAPES, sendo avaliados inicialmente 500 trabalhos 

publicados nos últimos dez anos, levando em consideração a distribuição geográfica e o tipo 

de publicação (artigos científicos, dissertações e teses).  

Iniciou-se a pesquisa através das palavras-chave “Formação inicial e continuada do 

professor das Ciências da natureza e Matemática”. Para delimitar os resultados, usou-se o 

recorte temporal 2008-2018 e o Brasil sendo a delimitação geográfica, e ainda filtrando 

artigos, teses e dissertações escritos em: português, inglês e espanhol. 

A primeira pesquisa que correspondeu apenas ao tema “Formação inicial e continuada 

do professor das Ciências da natureza e Matemática” mostrou resultados bastante amplos, 

apresentando um total de 500 artigos e 173 teses e dissertações. Ao adicionar os delimitadores 

geográficos e de idiomas, o número de trabalhos foi reduzido para 123 artigos e 76 teses e 

dissertações. Por fim, após a análise dos títulos, resumos e metodologias, o Estado da Arte foi 

reduzido a 20 trabalhos no total, sendo o critério de exclusão trabalhos os quais não discutiam 

a temática propriamente dita, como exemplo, trabalhos cujo foco não era a formação inicial e 

continuada do professor de Ciências da natureza e Matemática. Na Tabela 1 é possível 

observar uma listagem dos autores, título dos trabalhos e modalidade (artigos, teses, e 

dissertações), como também o ano de sua publicação.  
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Quadro 2 - Descrição final dos trabalhos obtidos. 

Autor Título do trabalho Modalidade/Ano 

DELIZOICOV, D.; 

SAUERWEIN, I. 

P. S. 

Formação continuada de professores de 

Física do ensino médio: Concepções de 

formadores 

Artigo/2008 

 

RABELO, P., M.; 

VINICIOS, R.; 

BENITE, C. R. M.; 

CAIXETA, R. F.; 

BENITE, A. M. C. 

Formação de professores em ciências: um 

diálogo acerca das altas habilidades e 

superdotação em rede colaborativa 

Artigo/2010 

 

BEBER, L. B. C.; 

FRISON, M. D.; 

DE ARAÚJO, M. 

C. P. 

 

Interação universidade-escola: produções de 

inovação curricular em ciências da natureza 

e repercussões na formação inicial de 

professores de Química 

Artigo/2010 

SALVADOR, D. 

F.; ROLANDO, L. 

G. R.; RIBEIRO, 

R. F. 

 

Aplicação do modelo de conhecimento 

tecnológico, pedagógico do conteúdo 

(TPCK) em um programa on-line de 

formação continuada de professores de 

Ciências e Biologia 

Artigo/2010 

LEDOUX, P.; 

GONÇALVES, T. 

O. 

Formação de professores: A que dimensões 

se conceituam 
Artigo/2010 

 

ROCHA, F. S. D.; 

DORNELES, P. F. 

T.; 

MARRANGHELL

O, G. F. 

Reflections about the process of continuing 

education proposed by a specialization 

course in education in science and 

technology/Reflexões sobre o processo de 

formação continuada proposto por um curso 

de especialização em educação 

em ciências e tecnologia/Reflexiones sobre 

el proceso de 

formacion continuada propuesto por un 

curso de especializacion en educacion 

en ciencias y tecnologia. (Artigo em 

portugues )(Ensayo) 

 

Artigo/2012 

RIBEIRO, A. T.; 

BEJARANO, N. 

R. R. 

Formação e desenvolvimento do professor 

de Química: a história de Jailton 
Artigo/2012 

 

OLIVEIRA, B. F. 

D.; MACIEL, M. 

D.; SEPINI, R. P.; 

ALONSO, Á. V. 

 

 

Alfabetização científica sob o enfoque da 

ciência, tecnologia e sociedade: implicações 

para formação inicial e continuada de profes

sores 

 

Artigo/2013 

  (Continua...) 
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(Continuação) 

Autor Título do trabalho Modalidade/Ano 

CORREA, A. C. 

A. 

O PIBID na formação inicial do licenciando 

em matemática: construção de saberes da 

experiência docente 

 

Dissertação/2013 

OLIVEROS, P. B. 

Ensino por investigação: contribuições de 

um curso de formação continuada para o 

ensino de ciências naturais e Biologia 

 

Dissertação/2013 

CRUZ, L. O. 

A formação do professor: a visão do 

licenciando e do egresso do curso de 

licenciatura em Matemática do 

CESC/UEMA sobre a formação oferecida 

pelo curso para o exercício da docência 

 

Dissertação/2013 

SILVA, V. F. 

Formação docente & centro de ciências: 

estudo sobre uma experiência de formação 

continuada de professores de Química 

 

Tese/2013 

ROLINO, J. V.; 

VENTURA, A. C.; 

SOUZA JUNIOR, 

J. C. DE 

 

A visão do professor em formação sobre sua 

própria formação 
Artigo/2014 

FREGATTO, L. R. 

Formação Continuada de Professores de 

Química do Ensino Médio para a Realização 

de Experimentos Investigativos com 

Materiais de Baixo Custo 

 

Dissertação/2014 

STEFANON, V. 

M. 

Formação continuada de professores de 

matemática: reflexões sobre o conhecimento 

pedagógico do conteúdo a partir da 

implementação das diretrizes curriculares 

 

Dissertação/2014 

AMORIM, L. L. 

C.; CARLOS, M. 

M. C.; THEBAS, 

A. A. M. M. 

 

A importância da formação continuada na 

prática docente 
Artigo/2016 

SILVA, A. 

Pluralismo metodológico: contribuições do 

Pibid na formação continuada de professores 

supervisores de Química 

 

Dissertação/2016 

 

 

 

 

 (Continua...) 
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(Conclusão) 

Autor Título do trabalho Modalidade/Ano 

DREHMER, K. C. 

Formação continuada para professores de 

Biologia: avanços e desafios de um curso 

EAD 

Dissertação/2016 

 

HONÓRIO, M. G.; 

LOPES, M. S. L.; 

LEAL, F. L. S.; 

HONÓRIO, T. C. 

T.; DOS SANTOS, 

V. A. 

As novas diretrizes curriculares nacionais 

para formação inicial e continuada de 

professores da educação básica: entre 

recorrências e novas inquietações 

Artigo/2017 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após uma leitura dos títulos dos trabalhos, é possível perceber que a maioria deles é 

voltada para a formação inicial e continuada do professor de Ciências. Percebe-se que esse 

assunto é relevante, pois trabalhos desse segmento podem auxiliar no processo formativo no 

que diz respeito a qual tipo de profissional se almeja lançar ao mercado de trabalho, bem 

como trazer ao próprio discente uma confiança e autonomia no momento de exercer a sua 

prática profissional.  

Ao aprofundarmos a pesquisa sobre o conteúdo de cada artigo, podemos observar que 

no Artigo Formação continuada de professores de Física do ensino médio: Concepções de 

formadores, Delizoicov, e Sauerwein, (2008), fala dos cursos de formação de professores de 

Física em serviço implementados no Rio Grande do Sul. A discussão traz o debate sobre duas 

tendências nas práticas formativas, as quais abordam a formação de professores formadores 

relativamente isolados de resultados de pesquisas voltadas para a educação em Ciências e que 

tendem a preencher lacunas de formação dos professores e formadores em relativa sintonia 

com resultados recentes de pesquisas em educação em Ciências. 

O artigo Formação de professores em ciências: um diálogo acerca das altas habilidades 

e superdotação em rede colaborativa, de Rabelo et al. (2010) faz uma análise sobre as 

interações discursivas entre um grupo de professores em Ciências como estratégia de 

formação inicial e continuada numa rede colaborativa, tendo como foco as altas habilidades e 

superdotação. Através de uma pesquisa participante com grupos de professores foi possível 

obter informações necessárias para definir uma estratégia de formação de professores que 

valoriza o saber possuído do sujeito e a importância de trocas entre si.   

No artigo de Beber et al. (2010), com o tema Interação universidade-escola: produções 

de inovação curricular em ciências da natureza e repercussões na formação inicial de 
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professores de Química, no qual os autores realizam uma revisão bibliográfica abordando a 

participação dos professores na produção do currículo, afirma-se que essa prática lhe propicia 

a aquisição da autonomia necessária na realização de inovações curriculares sugeridas pelas 

orientações nacionais e pela pesquisa educacional.  

O artigo com o título Aplicação do modelo de conhecimento tecnológico, pedagógico 

do conteúdo (TPCK) em um programa on-line de formação continuada de professores de 

Ciências e Biologia, de Salvador et al. (2010), consiste em uma apresentação descritiva, com 

comparações quantitativas dos resultados de perfil e participação dos cursistas do programa 

on-line de formação continuada de professores de Biologia da Fundação CECIERJ. Contudo, 

o trabalho aponta a abordagem combinada do conhecimento tecnológico, pedagógico do 

conteúdo e sua importância na criação de currículos para a formação continuada de 

professores. 

Os autores Ledoux e Gonçalves (2010), em seu trabalho intitulado Formação de 

professores: a que dimensões se conceituam, elaboraram em seus estudos uma análise que 

teve como premissa a identificação desses saberes a partir dos relatos feitos pelos professores-

alunos do curso de Licenciatura Plena em Matemática da UFPA. Os autores discutem a 

formação de professores em suas várias dimensões, possibilitando identificar um percurso de 

pesquisa relacionado aos saberes e à formação de professores e desenvolvido com 

características próprias. 

No artigo Reflexões sobre o processo de formação continuada proposta por um curso 

de especialização em educação em ciências e tecnologia, os autores Rocha, Dorneles, e 

Marranghello (2012) fazem uma reflexão sobre uma especialização voltada para a formação 

continuada de professores que atuam na Educação em Ciências e Tecnologia, implementado 

na Universidade Federal do Pampa, no ano de 2008. Através de questionários aplicados em 

dois momentos distintos aos alunos, os autores puderam avaliar a proposta didática oferecida 

pelo curso, as barreiras enfrentadas pelos alunos no decorrer da formação e também suas 

expectativas perante o futuro na carreira docente.  

O artigo intitulado Formação e desenvolvimento do professor de Química: a história 

de Jailton (RIBEIRO; BEJARANO, 2012), apresenta aspectos da aprendizagem pela 

experiência, a partir da experiência de vida e formação do professor Jailton. A pesquisa 

desenvolvida inscreve-se num amplo movimento de investigação-formação que adota a 

abordagem biográfica como perspectiva epistemológica sobre a aprendizagem a partir das 

experiências dos sujeitos. Contudo, os autores concluíram que essa abordagem proporciona ao 
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professor confrontar-se com a construção de sua identidade, como uma maneira de aprofundar 

as reflexões sobre sua formação docente. 

Oliveira et al. (2013) analisa em seu trabalho, Alfabetização científica sob o enfoque 

da ciência, tecnologia e sociedade: implicações para formação inicial e continuada de 

professores, os cursos de formação de professores, com ampla discussão acerca de questões 

relacionadas à Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e à articulação do conhecimento 

científico e tecnológico. O trabalho foi feito por meio de uma pesquisa cujos dados foram 

obtidos a partir da aplicação de um questionário respondido por professores em exercício das 

áreas de Ciências Naturais, Ciências Humanas e Ciências Exatas e da Terra. A pesquisa 

revelou a fragilidade dos conceitos atribuídos pelos sujeitos às questões Ciência, Tecnologia e 

Sociedade presentes nos diversos currículos escolares e projeta implicações para a formação 

de professores. 

A dissertação de Stefanon (2013), com o título Formação de professores de 

Matemática: dimensões presentes na relação PIBID e Comunidade de Prática, tem como 

objetivo investigar algumas dimensões do processo de formação de professores de 

Matemática envolvidos em uma parceria entre a universidade e a escola, sob a perspectiva da 

Comunidade de Prática como um contexto formativo.  

A dissertação de Correa (2013), que tem como título O PIBID na formação inicial do 

licenciando em matemática: construção de saberes da experiência docente, teve como objetivo 

analisar articulações de saberes específicos de Matemática e pedagógicos com saberes 

experienciais da docência, explicitados por licenciandos inseridos no Pibid, em suas vivências 

do contexto escolar da educação básica. 

Na dissertação de Oliveros (2013), com o tema Ensino por investigação: contribuições 

de um curso de formação continuada para o ensino de ciências naturais e Biologia, 

apresentam-se os resultados de uma pesquisa que analisa as contribuições para um curso de 

formação continuada baseado no ensino por investigação. A pesquisa foi feita por entrevista 

semiestruturada e trouxe como resultados a ideia de que o ensino por investigação é uma 

ferramenta didática bastante diferente do que foi apresentado para o docente na sua formação 

e utilizado no seu dia a dia. A pesquisa teve como conclusão de que a compreensão do 

embasamento teórico, a aceitação e mudança da prática docente para aplicação de uma aula 

investigativa é um processo que demanda um esforço adicional por parte do professor. 

Já a dissertação de Cruz (2013), intitulada A formação do professor: a visão do 

licenciando e do egresso do curso de licenciatura em Matemática do CESC/UEMA sobre a 
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formação oferecida pelo curso para o exercício da docência, apresenta resultados de pesquisas 

referentes ao processo de formação inicial que garante ao futuro professor conhecimentos 

teóricos/práticos que o capacitem para uma prática exitosa. Teve como objetivo investigar a 

visão do licenciando e do egresso do curso de Licenciatura em Matemática do CESC/UEMA 

quanto à formação oferecida pelo curso para o exercício da docência. A pesquisa foi feita por 

meio de questionário e entrevistas semiestruturadas aplicadas aos egressos e licenciados do 

curso de Licenciatura em Matemática do CESC/UEMA.  

A tese de Silva (2013), com o tema: Formação docente & centro de ciências: estudo 

sobre uma experiência de formação continuada de professores de Química, teve como 

objetivo investigar as contribuições e as limitações de um desses centros para o processo 

formativo de docentes, tomando como amostra o Centro de Ciências da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais (MG), o qual realizou um curso de formação 

continuada, intitulado: O uso do experimento no Ensino de Química, com vinte e cinco 

docentes do Ensino Médio de escolas públicas dessa cidade. 

No artigo A visão do professor em formação sobre sua própria formação, de Rolino, 

Ventura e Souza Júnior (2014), os autores apresentam um estudo de caso realizado com 

licenciandos e professores em exercício. A pesquisa busca comparar a formação inicial de 

estudantes em início e fim de curso, em dinâmicas curriculares distintas, com a formação 

inicial e continuada de professores em exercício em relação ao tópico específico de números e 

operações. A pesquisa apresentou os impactos da formação inicial na prática do professor em 

relação aos conhecimentos da história da Matemática na construção dos conjuntos dos 

números naturais e inteiros. 

A dissertação de Fregatto (2014), com o título: Formação Continuada de Professores 

de Química do Ensino Médio para a realização de experimentos investigativos com materiais 

de baixo custo, discute a abordagem investigativa, da experimentação, para a formação de 

conceitos químicos com professores de Química do Ensino Médio da rede pública de ensino 

da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS), em um curso de formação continuada 

intitulado Experimentação investigativa com materiais de baixo custo.  

O artigo intitulado A importância da formação continuada na prática docente, de 

autoria de Amorim, Carlos e Thebas (2016), teve como objetivo analisar como a formação 

continuada está presente no cotidiano escolar dos docentes e se tem auxiliado em seu processo 

pedagógico com seus alunos. Foi aplicado um questionário de forma anônima a professores 
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de Ciências, Química, Matemática e Português de escolas do município de Alegre, Espírito 

Santo (ES). 

Silva (2016), em sua dissertação que tem como tema Pluralismo metodológico: 

contribuições do PIBID na formação continuada de professores supervisores de Química, por 

meio de entrevistas semiestruturadas com supervisores, analisa de que forma o PIBID tem 

contribuído no processo de formação continuada. Através de análise documental dos anais dos 

eventos específicos do PIBID investiga a produção de recursos e metodologias desenvolvidas 

no ensino de Química no nível médio para identificar impactos que o pluralismo 

metodológico trouxe para a prática docente e também investiga por meio de observação 

participante como funcionam as reuniões de planejamento do programa. 

A dissertação intitulada Formação continuada para professores de Biologia: avanços e 

desafios de um curso EAD, de Drehmer (2016) avaliou os cursos de formação continuada 

para professores de Biologia por meio da Educação a Distância (EaD). A execução do 

trabalho foi por intermédio de questionários online. A pesquisa chegou à conclusão de que os 

cursos de formação continuada para docentes de Biologia por meio da EaD são facilitadores 

no processo de formação permanente, uma vez que essa modalidade auxilia na questão de 

flexibilidade do horário, organização da rotina docente e evita deslocamentos. 

Por fim, o artigo de Honório et al. (2017), que tem como título: As novas diretrizes 

curriculares nacionais para formação inicial e continuada de professores da educação básica: 

entre recorrências e novas inquietações, analisa e reflete acerca do que preconizam as novas 

diretrizes curriculares nacionais para a formação dos profissionais do magistério da educação 

básica e sobre os possíveis impactos decorrentes dessas diretrizes na institucionalização e nas 

práticas curriculares dos cursos de formação de professores na direção de uma nova 

concepção de formação docente.  

Dos 20 trabalhos publicados nos periódicos da CAPES, a metodologia empregada 

diversificou entres estudos teóricos, entrevistas e questionários, dos quais seis artigos foram 

realizados por meio de estudos teóricos, e 14 foram realizados por meio de entrevistas e 

questionários. Esse fato demonstra as diferentes possibilidades pelas quais pode-se abordar 

esse tema. 

Quanto aos autores referenciados nos artigos, podemos citar: Tardif (2014); Sá; 

Garritz (2014); Maldaner (2006); Schnetzler (2010); Chassot (2003); Nóvoa (1992); Pavão 

(2011); Vigotski (2009) e Pimenta (2002). A análise sugere ainda um ponto em comum entre 
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todos os trabalhos estudados: o apontamento sobre a importância de uma boa formação para o 

professor e sua relação ao ensino de qualidade.   

O Gráfico 1 expõe os resultados da pesquisa realizada na base de dados do periódico 

da Capes para o recorte temporal de 2008-2018 até o mês de abril de 2018, quando a pesquisa 

foi realizada. É possível constatar que os anos com maiores índices de publicações foram 

2010 e 2013, com um total de dez publicações. Em contraste, temos o ano de 2009, 2011, 

2015 e 2018 em que não foram encontrados relatos na literatura pertinente. Nesse recorte 

temporal houve um total de 11 artigos publicados, sendo assim a modalidade em destaque. 

 

Gráfico 1 - Análise dos trabalhos publicados sobre a formação inicial e continuada do 

professor de Ciências da Natureza e Matemática, no recorte temporal 2008-2018 até o mês de 

abril de 2018. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando o Gráfico 1, observa-se que as teses e dissertações apareceram em um de 

total de nove publicações no período de 2008 até abril de 2018, constituindo cerca de 45% do 

total de trabalhos encontrados. Esses valores demonstram que ainda há uma escassez de 

estudos que possam aprofundar mais essa temática e, assim, trazer cada vez mais clareza e 

objetividade nas definições, conceitos e aplicações da formação inicial e continuada dos 

professores das Ciências da natureza e Matemática, possibilitando uma melhor capacitação 

aos profissionais e pesquisadores que desejam se inteirar a respeito do tema.  

Outro critério para o refinamento da pesquisa foi a localização geográfica, devido a 

vasta extensão territorial do Brasil, possibilitando uma ampla visão de como está sendo 
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debatida a formação de professores. A Tabela 1 apresenta uma distribuição geográfica dos 

trabalhos obtidos. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos trabalhos publicados pelas Capes no território nacional, com o 

tema Formação Inicial e Continuada do professor de Ciências da Natureza e Matemática. 

Região Publicação por região 

Norte 1 

Nordeste 2 

Centro-oeste 1 

Sudeste 11 

Sul 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A região Sudeste teve um total de 11 publicações; seguido pela Sul, com cinco 

publicações, e pelo Nordeste, com duas publicações. Esses números apontam de um modo 

geral a falta de atenção com o tema formação inicial e continuada dos professores de Ciências 

naturais e Matemática, principalmente no que diz respeito às regiões Norte e Centro-Oeste, 

uma vez que a falta de artigos, teses e dissertações publicadas conota uma possível 

inexistência do debate acerca desse assunto.  

A Figura 2 mostra que, apesar de o Nordeste possuir o maior número de Estados entre 

as cinco regiões, quando relacionamos com a Tabela 1, demostra a menor média de 

publicações por Estado dentre as regiões que mais abordaram o tema (Nordeste: 0,22; 

Sudeste: 2,75; Sul: 1,66). 
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Figura 2 - Distribuição dos trabalhos publicados pelas Capes no território nacional com o 

tema Formação inicial e continuada do professor de Ciências da natureza e Matemática. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Apesar de o tema Formação inicial e continuada de professor possuir uma grande 

importância no campo acadêmico, tanto no que diz respeito às teorias de ensino e 

aprendizagem quanto à execução e eficiência na prática docente e ser um tema bem discutido 

no meio acadêmico, observa-se que ainda são escassas as publicações na literatura pertinente. 

As publicações encontradas demostram uma heterogeneidade no que diz respeito a uma 

avaliação mais territorialista, onde as regiões Sul e Sudeste detêm a grande maioria das 

publicações.  

 

4.2 LEVANTAMENTO DO QUADRO DOCENTE DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, 

FÍSICA, BIOLOGIA E MATEMÁTICA ATUANTE NA 13ª DIREC 

 

Para esta pesquisa, decidiu-se trabalhar com os professores das disciplinas de 

Química, Física, Biologia e Matemática que atuam nas três séries do Ensino Médio nas 

escolas assistidas pela 13ª Direc. Sendo assim, foi realizado um levantamento preliminar do 

número de professores que compõem o quadro docente das disciplinas supracitadas. 

Com a análise dos dados obtidos por intermédio da 13ª Direc foi possível tomar 

conhecimento a respeito de alguns aspectos relevantes sobre os professores que constituem o 

quadro docente das disciplinas selecionadas. Dentre as informações, podemos citar a carga 
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horária e a jornada de trabalho dos docentes. Na Tabela 2 são apresentados os dados obtidos 

nesse levantamento. 

 

Tabela 2 - Quadro geral dos professores da 13ª DIREC. 

 
 Quim. Fís. Biol. Mat. Outras 

áreas* 

N.I.* 

Formação 

Licenciado 12 06 09 10 12 02 

Bacharel/Licenciado - - -  01 - 

Especialista 01 03 01 02 06 - 

Mestre - - 01 01 01 - 

Atuação 

Ministra aula na 

área de formação 

07 02 09 07 - - 

Ministra aula na 

área de formação e 

complementa a 

carga horária com 

outra disciplina 

03 01 - 03 - - 

Não leciona na 

disciplina de 

formação 

02 03 - - 12 02 

Jornada 

de 

trabalho 

Um turno 03 02 04 07 05 02 

Dois turnos 08 04 04 02 07 - 

Três turnos 01  01 01 - - 

Número 

de turmas 

1 a 3 02 01 04 05 07 01 

4 a 6 01 03 02 04 02 01 

7 ou mais 09 02 03 01 03 - 

N.I.*: Não Identificado 

Outras Áreas *: São consideradas outras áreas disciplinas diferentes daquelas estudadas nesta 

pesquisa, como: Ciências Naturais, Ciências Sociais, Geografia, e Inglês. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Percebe-se que a maioria dos profissionais atua em pelo menos dois turnos. Além 

disso, há uma diversidade no número de turmas em que cada professor atua, uma vez que se 

encontram profissionais lecionando em uma ou mais de sete turmas. Segundo dados do 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a média de 

alunos por turma no Brasil é 30,4, e a média do Estado do Rio Grande do Norte encontra-se 

acima desse quantitativo, apresentando 32,8 alunos por turma (BRASIL, 2017b). Ao analisar 

os dados, é possível observar que há nos municípios com professores que possuem em suas 

turmas um número superior à média estipulada pelo INEP, podendo influenciar direta ou 

indiretamente na sua tomada de decisão em relação à busca por uma formação continuada.  

Outro dado relevante para este trabalho é o quantitativo de docentes por disciplina. 

Essa informação pode ser observada mais detalhadamente na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 - Quantitativo de professores por disciplina das Ciências da natureza e Matemática 

assistidos pela 13ª Direc. 

Disciplina Quantidade de professores 

Química 12 

Física  06 

Biologia  09 

Matemática 10 

Outras áreas de formação* 12 

Não identificado* 02 

Total 51 

Outras Áreas de Formação*: São consideradas áreas diversas disciplinas diferentes daquelas estudadas 

nesta pesquisa, como: Ciências Naturais, Ciências Sociais, Geografia, e Inglês. 

Não identificado*: São os professores que não possuem indicação de formação nos dados coletados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas escolas assistidas pela 13ª Direc existe um total de 51 professores distribuídos 

entre as disciplinas de Química, Física, Biologia e Matemática. A disciplina que possui o 

maior quantitativo de professores é Química, com 12; seguido de Matemática, com 10; 

Biologia, nove e Física com seis. Vale ressaltar que no quadro de docentes que lecionam essas 

disciplinas, existem outros professores, em um total de 12, que não têm formação na área em 

que atuam e há alguns não identificados, totalizando dois professores.  

Outro ponto importante a ser avaliado é a questão da formação dos professores. A 

pouca disponibilidade de profissionais habilitados para exercer a função leva as escolas, 

muitas vezes, a realocar docentes de áreas afins para disciplinas que estão desassistidas. Outro 

fator que deve ser considerado é o fato de as instituições designarem para outras disciplinas os 

profissionais que estão com sua carga horária incompleta. Dados do INEP (BRASIL, 2017) 



45 
 

 
 

apontam que em âmbito nacional, 23,6% dos professores atuantes não estão em conformidade 

com a disciplina que lecionam, possuindo formação em outras áreas do conhecimento. 

Uma das alternativas do poder público para sanar essa discrepância entre a formação e 

área de atuação foi investir nas instituições de ensino para diminuir ou amenizar esse 

problema. No caso dos Institutos Federais (IFs), uma delas foi a interiorização dos cursos de 

licenciatura. De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), publicado em 

2007,  

 

uma nova instituição seria criada, com o nome de Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, devendo ofertar programas de formação de professores, 

principalmente nas áreas de Física, Química, Biologia e Matemática, de acordo com 

as demandas de âmbito local e regional (BRASIL, 2007b, p. 33).  

 

A lei de criação dos IFs, Lei nº 11.892, de 2008, determina em seu artigo 7º, alínea b 

que, entre seus objetivos está a viabilidade da oferta de cursos de licenciatura, de modo 

particular, para as áreas de “ciências e matemática”, instituindo no artigo 8º o percentual de 

20% do total de vagas ofertadas para as licenciaturas. Com a expansão dos Institutos Federais 

iniciava-se a interiorização dos cursos de licenciatura que se constituiu em uma distinção 

entre a política dessas instituições de ensino técnico federal e da própria política de formação 

de professores no país (PEREIRA; MORORÓ, 2017). 

A proposta de expansão das licenciaturas nos IFs estimou 100 mil matrículas nesses 

cursos, levando como elemento-chave a carência de professores para a expansão das 

licenciaturas nessas instituições, ressaltando a importância deles com a possibilidade de 

fomentar discussões nas diversas áreas de formação que ocorrem em seu interior, 

contribuindo, assim, com as propostas formativas dos diversos cursos ofertados. Desse modo, 

buscou-se sanar a falta de docentes em algumas disciplinas nas cidades distantes dos grandes 

centros, melhorando assim, a oferta de formação de professores (BRASIL, 2008b). 

Um estudo realizado pelos conselheiros da Câmera de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CEB/2007) induziu a tomada de decisão em atrelar a formação 

de professores aos Institutos Federais. Esse estudo aponta o problema do déficit do número de 

professores para o Ensino Médio, para o qual foi recomendada a preferência, em caráter 

emergencial, pela formação de professores, especificamente nas áreas de Ciências naturais e 

Matemática, onde a deficiência de formação era mais acentuada (BRASIL, 2007a). 

A partir de 2008, o Governo Federal, visando à estrutura organizacional das 

instituições, instalou o que poderia ser chamado de nova fase para a formação de professores, 
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na tentativa de melhorar as políticas educacionais em geral e, mais especificamente, em 

relação à política de formação de professores (PEREIRA; MORORÓ, 2017).  

Em 2011, iniciou-se um projeto de criação de 208 novas unidades até 2014, 

permanecendo o propósito de superação das desigualdades regionais e na viabilização das 

condições para acesso a cursos de formação profissional e tecnológica como ferramenta para a 

melhoria de vida da população (BRASIL, 2019). Dessa forma, os IFs ofertam cursos de 

licenciatura em áreas distintas, a fim de suprir a demanda necessária para atender às 

necessidades da rede pública de ensino. A Tabela 4 a seguir apresenta os cursos de 

licenciatura ofertados pelos IFs, bem como o seu quantitativo. 

 

Tabela 4 - Licenciaturas na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 

2014. 

Cursos 
Quantidade de Campi 

que ofertam o curso 

Artes e Artes Visuais 04 

Biologia e Ciências Biológicas 29 

Ciências Agrárias 03 

Ciências Agrícolas  02 

Ciências da Natureza 03 

Ciências da Natureza com habilitação em Biologia, Fisica 

ou Química 

02 

Ciências da Natureza com habilitação em Química ou 

Química 

36 

Ciências Sociais  03 

Dança 02 

Educação no Campo 04 

Educação Básica   01 

Educação Física   06 

Espanhol  02 

Física   31 

Geografia  08 

História  01 

Informática ou Computação 18 

Letras  13 

Matemática  31 

Mecânica  01 

Música  03 

Pedagogia  07 

Teatro  01 

Total  211 

Fonte: Brasil (2014). 
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Nota-se que, entre os cursos ofertados pelos IFs, o maior quantitativo encontra-se em 

Física, Química, Ciências biológicas e Matemática, com ênfase no curso de licenciatura em 

Química, que apresenta o maior número, totalizando 36 campi; seguido de Física e 

Matemática, ambos com 31 campi; e, por fim, Ciências biológicas, com 29.  

Com o resultado das expansões e interiorização das instituições federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), observa-se que em 2006 havia apenas 144 unidades, 

chegando em 2018 com 659 unidades em todo o país. Isso representou a construção de mais 

de 500 novas unidades. Atualmente, a Rede Federal é constituída por: 38 Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

2 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 23 escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais, e o Colégio Pedro II e seus respectivos campi (BRASIL, 2019).  

Com isso, os Institutos Federais são instituições compostas por reitoria, campus, campi 

avançados, polos de inovação e polos de educação a distância especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica. Em todos os seus níveis e formas de articulação com os 

demais níveis e modalidades da educação nacional, oferta os diferentes tipos de cursos de 

EPT, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu (BRASIL, 2019). 

Com a interiorização dos institutos, os IFs passaram a garantir 20% das suas vagas 

para atender à oferta de cursos de licenciatura, bem como programas de formação pedagógica 

voltados para a formação de professores da educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências 

da Natureza e Matemática. Os institutos são distribuídos ao longo de todo o território 

nacional, promovendo a oferta da educação profissional e tecnológica e o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas alinhadas com a necessidade de cada local (BRASIL, 2019). A Figura 

3 a seguir mostra a distribuição das instituições de ensino, assim como os Institutos Federais 

de Ciências e Tecnologia em todo o território brasileiro.  
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Figura 3 - Distribuição das universidades de ensino e Institutos Federais de Ciências e 

Tecnologia em todo o território brasileiro.  

 

Fonte: Brasil (2019). 

 

Apesar dos esforços das entidades governamentais e das instituições formadoras de 

suprir a necessidade que existe de docentes, uma análise dos professores de Biologia, 

Química, Física e Matemática das escolas públicas assistidas pela 13ª Direc demonstra 

aspectos que abrem espaço para discussão sobre a falta de profissionais adequadamente 

qualificados para atender à demanda das escolas dessa região, bem como a necessidade de 

uma melhor organização e de políticas que visem ao aproveitamento do trabalho docente. Tais 

dados podem ser vistos no Gráfico 3 a seguir. 

 

Gráfico 2 - Quadro Geral da Formação dos Docentes da 13ª Direc 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esses realocamentos de professores reflete a escassez de profissionais devidamente 

qualificados para lecionar nas áreas de exatas e biológicas, e isso pode influenciar na 

qualidade da educação oferecida pela instituição. Vale lembrar que, para que o professor 

possa realizar seu trabalho de forma eficiente, de modo que atenda às exigências inerentes à 

sua profissão, ele deve ser detentor de habilidades que o permitam ter conhecimento a respeito 

do processo de ensino e aprendizagem, sua parte prática e teórica, bem como ter 

conhecimento significativo do conteúdo que será ministrado. Dessa forma, professores que 

são formados em áreas que possuam pouca ou nenhuma afinidade com a disciplina que 

lecionam, apesar de já terem experiência como professores, não são os mais indicados para 

exercer essa função.  

Existe no Brasil uma divergência em relação à formação dos professores que atuam 

em disciplina específica, visto que nem sempre as disciplinas são ministradas por 

profissionais que possuem a capacitação necessária para esse serviço. Dados do INEP 

(BRASIL, 2017b) mostram que apenas 61% dos professores que atuam no Ensino Médio 

estão em adequação com a disciplina em que atuam, possuindo licenciatura ou bacharelado 

com complementação pedagógica na referida disciplina. O Gráfico 4 a seguir expressa em 

porcentagem (%) o número de disciplinas ministradas por professores com capacitação 

necessária para a mesma. 

 

Gráfico 3 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação 

superior de licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área da 

disciplina que lecionam. 

 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2017). 

 

60,6

41,4

79,4
74,1

Adequação (%)

Química Física Biologia Matemátca



50 
 

 
 

É perceptível a escassez de profissionais devidamente qualificados nas disciplinas 

estudadas. A exemplo disso, destaca-se Física, na qual 41,4% das aulas são ministradas por 

professores com formação superior de licenciatura (ou bacharelado com complementação 

pedagógica) na mesma área da disciplina que lecionam. Em contrapartida, 79,4% das aulas de 

Biologia são ministradas por profissionais com a formação necessária. Esses dados refletem 

que há carência de pessoas devidamente qualificadas para atuar nas instituições de ensino 

nesse campo disciplinar. 

Outro dado importante analisado diz respeito ao nível de formação dos professores que 

compõem o quadro docente das escolas públicas assistidas pela 13ª Direc. Tais dados podem 

ser observados na Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5 - Formação continuada de professores que atuam na 13ª Direc. 

Formação Número de professores 

Graduação 35 

Especialização 13 

Mestrado 03 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os dados demonstram uma diferença clara na formação dos professores, deixando 

evidente que em sua maioria optaram por manter sua formação apenas em nível da graduação, 

devido a questões como tempo e oportunidade. Cumpre lembrar que para as dificuldades 

enfrentadas em busca de uma formação continuada, os docentes enfrentam problemas 

relacionados a condições de infraestrutura escolar; ao relacionamento, às vezes, conflituoso 

com o meio acadêmico; além da latente desvalorização social da profissão e da carreira 

(GATTI et al., 2010b). 

 Para Tedesco (2012), a lida diária com a desmotivação, impulsionada por mudanças 

sociais globais e locais e pelas constantes modificações pedagógicas e na carreira nos sistemas 

educacionais acaba por provocar no professor “crises de identidade” e “mal-estar docente” 

por exaustão emocional, ou até uma “crise cardíaca profissional”, levando-o por vezes ao 

abandono do magistério.  

Com a finalidade de incentivar o profissional a buscar melhorarias e aperfeiçoar sua 

carreira docente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

reuniu todos os dados relativos à pós-graduação stricto sensu e à formação de professores para 
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a educação básica e lançou os Programas de Mestrado Profissional para Qualificação de 

Professores da Rede Pública de Educação Básica (PROEB).  

Esse programa tem por objetivo a formação continuada dos professores em exercício 

na rede pública de educação básica, em conformidade com a política do Ministério da 

Educação (MEC), mediante apoio às instituições de ensino superior (IES) ou rede de 

instituições associadas do país responsáveis pela implantação e execução de cursos com áreas 

de concentração e temáticas vinculadas diretamente à melhoria da educação básica (BRASIL, 

2018a). 

 O PROEB é a primeira política pública, de abrangência nacional, voltada para a 

formação continuada de professores da educação básica em nível stricto sensu e tem como 

instituições participantes Instituições Públicas de Ensino Superior, integrantes do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Instituições Públicas de Ensino Superior que 

objetivam integração à UAB, credenciadas pelo MEC. O público-alvo são docentes das redes 

públicas de educação básica que estejam em efetivo exercício, ou seja, atuando em sala de 

aula, durante todo o período do curso (BRASIL, 2018b). 

Os cursos inseridos no PROEB compõem o grupo de Mestrados Profissionais em Rede 

Nacional, incluindo cursos em outras áreas, em que as atividades acadêmicas são 

semipresenciais, ou seja, realizadas presencialmente e a distância (NUNES, 2017). Devido a 

essa característica, o mestrado possibilita que até mesmo profissionais que têm uma carga 

horaria extensa, ou dificuldades de acessar os polos de apoio, possam também fazer pós-

graduação.  

Conforme os dados da Capes, o PROEB atualmente é composto por 13 mestrados 

profissionais integrados, sendo no Rio Grande do Norte ofertados nas cidades de Natal e 

Mossoró. Esses podem ser vistos na Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3- Mestrados profissionais integrados no PROEB. 

Mestrados/ PROEB Instituições do 

RN Associadas  

Definição 

PROFCIAMB - Programa de Mestrado Profissional em Rede 

Nacional de Ensino das Ciências Ambientais 

para Professores de Ensino Básico 

PROFMAT UFRN-Natal 

 

Programa de Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional 

PROFIS UFERSA e 

IFRN 

Programa de Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física - MNPEF 
(Continua...) 
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(Conclusão) 

Mestrados/ PROEB Instituições do 

RN Associadas  

Definição 

PROFLETRAS UERN Programa de Mestrado Profissional em Letras 

PROFARTES - Programa de Mestrado Profissional em Artes 

PROFHISTÓRIA - Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de História 

PROFBIO UERN Mestrado Profissional em Ensino de Biologia  

PROFQUI UFRN-Natal Mestrado Profissional em Química 

PROFILO UERN Mestrado Profissional em Filosofia 

PROFSOCIO -  Mestrado Profissional em Sociologia 

PROFEDFÍSICA - Mestrado Profissional em Educação Física  

PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Rede Nacional em 

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - 

Programa específico da Agência Nacional de 

Águas  

PROFEPT IFRN Mestrado Profissional em Educação Profissional 

e Tecnológica 
(-): Não são ofertados no Estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

De acordo com dados do MEC (BRASIL, 2017b), existem hoje 615 mestrados 

profissionais em funcionamento, ofertados em 878 unidades acadêmicas espalhadas pelo país. 

Houve, então, um aumento significativo da modalidade do início de 2010 a 2016 de 253,0% 

em pouco mais de 6 anos. 

A Tabela 6 mostra os cursos de mestrados acadêmicos e profissionais das áreas de 

educação e ensino avaliados pela Capes. 

Tabela 6 - Mestrados Acadêmicos x Profissionais nas grandes áreas de avaliação Educação e 

Ensino com especificação na região Nordeste. 

 Educação Ensino 

Região Acadêmico Profissional Acadêmico Profissional 

Total 127 59 96 116 

Norte 10 02 05 08 

Nordeste 19 12 15 09 

AL 01 - - 02 

BA 04 06 05 01 

CE 03 - 01 02 

(Continua...) 
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(Conclusão) 

 Educação Ensino  Educação 

Região Acadêmico Profissional Região Acadêmico 

MA 01 01 01 - 

PB 01 02 01 01 

PE 03 03 03 01 

PI 01 - - - 

RN 03 - 03 02 

SE 02 - 01 - 

Sudeste 50 18 54 71 

Sul 34 08 17 18 

Centro-Oeste 14 03 05 10 

Fonte: Adaptado de (NUNES, 2017). 

A Tabela 6 apresenta o quantitativo de cursos de mestrado nas áreas de Educação e 

Ensino, bem como sua distribuição pelo Brasil. Uma análise demonstra as divergências que 

existem nessa distribuição tanto em âmbito nacional quanto regional. As regiões Sul e Sudeste 

concentram mais de 50% dos cursos ofertados, enquanto o restante fica dividido entre as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Um olhar mais apurado revela que isso também se 

repete entre os Estados da região Nordeste: a Bahia, por exemplo, apresenta um quantitativo 

de 16 cursos de mestrado nas áreas referidas; enquanto Pernambuco apresenta um total de 10 

cursos; o Rio Grande do Norte, oito; e o Piauí apresenta apenas um curso.  

Apesar de o Rio Grande do Norte estar em 3º lugar no ranking dessa tabela, no que se 

refere ao número de cursos entre os Estados da região Nordeste, esse fato revela ainda uma 

fragilidade, pois foram apresentados os cursos existentes de acordo com as grandes áreas de 

atuação, ou seja, educação e ensino. Cursos de mestrado em áreas mais específicas, como os 

de educação em Ciências exatas e Biológicas, ainda são mais escassos (NUNES, 2017). 

Através da análise dos dados concedidos pela 13ª Direc, é possível fazer ainda um 

levantamento geográfico da atuação dos professores a fim de verificar uma melhor 

distribuição destes na região.  

A Tabela 7 a seguir demonstra uma divisão do quadro docente que atua nas disciplinas 

campo de estudo em relação às cidades onde exercem a profissão.  
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Tabela 7 - Distribuição de professores da 13ª Direc que atuam nas áreas de Ciências da 

natureza e Matemática por cidade. 

 Quim. Fís. Biol. Mat. 

Outras 

áreas de 

formação* 

N.I.* Total 

Apodi (Ap) 04 03 05 03 04 - 20 

Felipe 

Guerra (FG) 
01 - 01 03 01 - 07 

Severiano 

Melo (SM) 
01 - 01 01 - - 03 

Caraúbas 

(Ca) 
03 03 01 01 07 - 16 

Itaú (It) 01 - - 01 - 02 04 

Rodolfo 

Fernandes 

(RF) 

01 - - 01 - - 03 

Professores 

que atuam 

em mais de 

uma cidade 

01 - 01 - - - 02 

Cidades 

assistidas 

pelo mesmo 

professor 

FG/Ap - RF/Ca - - - - 

N.I.*: Não Identificado 

Outras Áreas de Formação*: São consideradas outras áreas disciplinas diferentes daquelas estudadas 

nesta pesquisa, como: Ciências Naturais, Ciências Sociais, Geografia, e Inglês. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do montante de professores atuantes nas escolas regidas pela 13ª Direc, observa-se 

que a maioria se encontra na cidade de Apodi, totalizando 20 profissionais; seguido pela 

cidade de Caraúbas, com 16. Vale destacar as cidades de Rodolfo Fernandes, com um total de 

três docentes, e Severiano Melo com três. Essa divergência entre o número de disciplinas e o 

número de profissionais atuantes se justifica pelo fato de que, às vezes, um mesmo 

profissional atua em mais de uma disciplina. Outro fato a ser observado é que no material 

fornecido não consta da atuação na cidade de Tabuleiro Grande, outra cidade atendida pela 

13ª Direc. 

Outro critério de seleção adotado nesta pesquisa foi o número de profissionais que 

possuem formação continuada, uma vez que este trabalho trata tanto de formação inicial como 

de continuada. Para a seleção, foram cruzados três dados: disciplina de atuação, cidade de 

atuação e formação continuada. Desse modo, chegou-se ao número de professores que 
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possuem pós-graduação em cada disciplina e em que cidade eles atuam. Esses dados podem 

ser visualizados na Tabela 8 a seguir.  

 

Tabela 8 - Distribuição de professores com pós-graduação por cidade. 

 Apodi 

(Ap) 

Severiano 

Melo (SM) 

Caraúbas 

(Ca) 

Itaú (It) 

Esp Me Esp Me Esp Me Esp Me 

Quim. 01 - - - - - - - 

Fís. 03 - -  - - - - 

Biol. 01 - - 01 - - - - 

Mat. - 01 01 - - - 01 - 

Outras áreas 

de formação* 

01 01 - - 05 - - - 

N.I.* - - - - - - - - 

Total 06 02 01 01 05 - 01 - 
N.I.*: Não Identificado 

Outras Áreas de Formação*: São consideradas outras áreas disciplinas diferentes daquelas estudadas 

nesta pesquisa, como: Ciências Naturais, Ciências Sociais, Geografia, e Inglês. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados demonstram um número significativo de profissionais que possuem 

especialização atuando na cidade de Apodi, um montante que configura aproximadamente 

20% do corpo docente nas disciplinas estudadas. A cidade de Caraúbas também demonstra 

um número significativo de professores que possuem curso de pós-graduação. Entretanto, 

esses profissionais tiveram sua formação inicial em áreas afins àquelas que foram estudadas e, 

por esse motivo, não participaram da pesquisa. Vale salientar que as cidades de Felipe Guerra 

e Rodolfo Fernandes não apresentaram docentes com pós-graduação, de acordo com os dados 

fornecidos pela 13ª Direc. 

Segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017a), a 

cidade de Apodi-RN apresenta um quadro otimista em relação aos profissionais atuantes e que 

possuem cursos de formação continuada em nível de especialização ou mestrado. Dados do 

PNE apontam que na cidade o número de profissionais que deram continuidade a sua 

formação se encontram percentualmente acima de média nacional. Esses dados podem ser 

observados na Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-graduação de acordo 

com o Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), 2017.  

 Brasil Apodi-RN 

Profissionais 

com Pós-

graduação  

Número de 

professores  

Porcentagem 

(%) 

Número de 

professores 

Porcentagem 

(%) 

Ensino Básico 

Geral 
776892 34,6 182 40,9 

Ensino Básico 

Público  
684431 38,3 167 44,7 

Ensino Médio 

Geral 
219712 42,3 58 43,6 

Ensino Médio 
Público 192112 44,2 54 47,8 

Especialização  740227 33,0 154 34,6 

Mestrado  48460 2,2 25 5,6 

Doutorado  8062 0,4 4 0,9 
Fonte: Adaptado de Brasil (2017a). 

No que diz respeito aos professores que atuam na rede pública do Ensino Médio na 

cidade de Apodi, 47,8% deles possuem formação continuada. Em contrapartida 44,2% dos 

professores que atuam no país deram continuidade a sua formação. Uma diferença discreta, 

comparando os números. Porém, uma pequena discrepância pode trazer dados importantes 

para a construção deste trabalho. Vale salientar que esses dados englobam todos os docentes 

que atuam na rede de ensino, independentemente da disciplina que lecionam, entre outros 

aspectos, como cidade de interior, população, renda, oferta de cursos na cidade, áreas dos 

cursos etc. No Gráfico 4 podemos ver a distribuição geográfica de professores com Pós-

graduação (%). 
 

Gráfico 4 - Professores com Pós-graduação (%) considerando a distribuição geográfica. 

 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2017a). 

33

2,2 0,4

28,4

1,7 0,2

28,6

3,7
0,6

34,6

5,6
0,9

Especialização Mestrado Doutorado
Brasil Nordeste Rio Grande do Norte Apodi



57 
 

 
 

De forma geral, observa-se que a cidade de Apodi encontra-se também em uma 

posição acima da média se comparada à média regional e estadual de professores atuantes que 

possuem formação continuada.  

Devido a todos esses fatores, a cidade de Apodi-RN foi escolhida como local para 

realização deste trabalho, visto que possui um número significativo de professores que atuam 

nas disciplinas analisadas nesta pesquisa, além de apresentar uma porcentagem considerável 

de profissionais que deram continuidade a sua formação. O fato de a cidade estar acima da 

média nacional, regional e estadual, no que se refere à porcentagem de docentes com cursos 

de pós-graduação, abre precedentes para uma melhor investigação e reflexão acerca da 

concepção que esses profissionais têm a respeito da formação continuada e a motivação que 

os levou a alcançar tais níveis.  

Em uma análise geral, é possível traçar um perfil inicial dos profissionais 

colaboradores, uma vez que já é de conhecimento a distribuição geográfica onde atuam, sua 

formação e as disciplinas em que lecionam. A partir desses dados mensurados, foi possível 

fazer uma comparação em relação aos cenários em esferas superiores, demonstrando que a 

cidade selecionada para a realização deste estudo apresenta bons números, de acordo com o 

PNE. Esses dados conduzem a especulações inerentes a esta pesquisa, visto que a partir da 

comprovação de que os profissionais que atuam na cidade de Apodi-RN têm buscado pós-

graduações, é necessário saber as motivações que os fazem almejar uma formação mais 

completa. 

] 

4.3  ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA DO MUNICÍPIO DE APODI 

ASSISTIDOS PELA 13ª DIREC 

 

O levantamento foi feito com 20 docentes do município de Apodi, atuantes e assistidos 

pela 13ª Direc. Os dados com as respostas dos questionários (Apêndice A) foram organizados 

e expostos na Tabela 10 a seguir: 
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Tabela 10 - Dados gerais dos questionários aplicados aos professores das disciplinas de 

Ciências da natureza e Matemática da cidade de Apodi. 

Tempo de 

Atuação 

0 a 5 anos 6 a 10 anos Mais de 10 anos 

01 03 16 

Formação 

Acadêmica 

Química Física  Biologia  Matemática Outras 

04 03 05 08 - 

Nível de 

Formação* 

Graduação Especialização Mestrado  

05 10 04 

Disciplinas 

em que 

ministram 

aulas 

Química Física  Biologia  Matemática 
Outras 

disciplinas 

04 07 05 10 06 

Número de 

escolas 

1 escola 2 escolas 3 escolas 

08 10 02 

 Número 

de cidades 

1 cidade 2 cidades 3 cidades 

18 02 - 

Número de 

turmas 

1 turma 2 turmas 3 turmas 4 turmas 5 ou mais turmas 

- - - 01 19 

* Para mensuração dos dados, não foram quantificados os profissionais cujos cursos de Especialização 

e Mestrado ainda não foram concluídos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Primeiramente foi questionado aos docentes quanto ao tempo de atuação e a relação da 

sua formação com o tempo de atuação profissional. Dos resultados, é importante destacar que 

16 professores relataram ter mais de 10 anos de atuação, o que demonstra que, em sua 

maioria, são professores com uma vasta experiência profissional. Com relação aos demais 

profissionais, três responderam que estão em atuação de 6 a 10 anos, e apenas um está nos 

anos iniciais de atuação, como podemos ver na Tabela 11 a seguir.  

 

Tabela 11 - Tempo de atuação e nível de formação dos docentes das disciplinas de Ciências 

da natureza e Matemática da 13ª Direc. 

Tempo de 

Atuação 

0 a 5 anos 6 a 10 anos Mais de 10 anos 

01 03 16 

Titulação  
Grad* Esp* Me* Grad Esp Me Grad Esp Me 

01 - - 01 02 - 04 08 04 
Esp*: Especialização  

Me*: Mestrado 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foi possível elaborar algumas hipóteses a respeito da busca pela formação continuada 

que esses profissionais apresentaram ao responder aos questionários. De acordo com Tardif 

(2014), os cinco primeiros anos de carreira de um docente são aqueles em que é construída 

sua identidade profissional. Dessa forma, esse é um momento em que o professor pode 

conhecer como ocorre o processo de ensino e aprendizagem e onde também passa a ter 

conhecimentos e interações interpessoais, aluno-professor, professor-instituição, entre outras 

questões que podem não ter sido contempladas durante o Estágio Docente Supervisionado.   

Já em relação aos profissionais com mais de dez anos de carreira, podemos citar 

(BRASIL, 1996), os artigos 62 e 63 da LDB (Lei nº 9.394, de 1996), que orientam a exigência 

de formação superior para o exercício do magistério como também a oferta de cursos de pós-

graduação para os profissionais de diversos níveis. Essa exigência pode ter levado a uma 

busca por uma melhor formação por parte dos professores que já atuavam em sala de aula 

nesse período.  

Ao questionar a respeito do nível de formação dos professores analisados, seis deles 

possuem apenas a graduação. Um dado relevante é que do total, 10 professores possuem 

alguma especialização, sendo um número considerável e que fortalece as bases do porquê a 

pesquisa ser desenvolvida no município de Apodi. Esses dados podem ser vistos na Tabela 12 

a seguir. 

 

Tabela 12 - Nível de formação dos professores da 13ª Direc que ministram aulas nas 

disciplinas de Ciências da natureza e Matemática. 

Nível de 

Formação 

Graduação Especialização Mestrado  

06 10 04 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando questionados sobre a formação, dos 20 docentes, quatro são formados em 

Química; três são formados em Física; cinco formados em Biologia, e oito são formados em 

Matemática. Sobrepondo esses dados com o quantitativo de professores que possuem pós-

graduação, observamos que, dentre eles não se pode mensurar profissionais com essas 

características dentre os formados em Química e Física. Já nos cursos de Biologia e 

Matemática, foram encontrados cinco especialistas entre os biólogos e cinco especialistas e 

dois mestres entre os matemáticos. Vale salientar ainda que existem profissionais que estão 

com curso de formação continuada em andamento, mas que, de acordo com os critérios para a 
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elaboração deste trabalho, não foram quantificados. Essas informações podem ser 

visualizadas na Tabela 13 a seguir.  

 

Tabela 13 - Quantitativo de professores de Ciências da natureza e Matemática distribuídos por 

formação acadêmica e nível de formação. 

Formação 

Acadêmica 

Química Física  Biologia  Matemática 

04 03 05 08 

Nível de 

Formação 

Esp* Me* Esp Me Esp Me Esp Me 

- -  02 05 - 05 02 
Esp*: Especialização 

Me*: Mestrado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma análise da Tabela 14 demonstra que o quantitativo de professores com cursos de 

pós-graduação é relativamente alto em comparação com o total de professores entrevistados. 

Uma vez que, dos 20 profissionais que participaram deste estudo, 14 deram continuidade a 

sua formação por meio de cursos de especialização e/ou mestrado. Entretanto, o total de 

professores com mestrado ainda é reduzido (quatro professores). Além disso, docentes com 

titulação de mestre foram observados apenas nas disciplinas de Física e Matemática, e isso 

pode demonstrar que cursos em nível de mestrado ainda não são tão acessíveis aos 

profissionais em comparação com os cursos de especialização.  

Bonfim (2011, p. 84) revela em sua fala algumas situações que podem ser 

consideradas como fator limitante para a busca de um curso de mestrado.  

Em sistemas de ensino e no caso dos professores licenciados da rede estadual, 

muitos deles trabalham até 60hrs por semana e nos finais de semana fazem o curso e 

mesmo que o sistema de ensino assine uma carta de compromisso às vezes o 

professor cursista não é liberado, isso significa professores cursistas cansado e 

muitas vezes sem condições de continuar o curso (BONFIM 2011, p. 84). 

 

Outro ponto que merece destaque é a comparação entre as Tabelas 10 e 15, as quais 

expõem dados fornecidos pela 13ª Direc apontando que apenas seis professores são 

especialistas, o que abre questionamentos acerca dessa informação fornecida. Algumas 

hipóteses podem ser consideradas a respeito desse assunto. A primeira é que a base de dados 

fornecida possa estar desatualizada em relação às entrevistas, uma vez que o título do 

profissional ainda não foi inserido no sistema da 13ª Direc. Outra hipótese é de o Estado não 

ter promovido o nível do profissional, por exemplo: de graduado para especialista. 

Ao seguir com os questionamentos, foi perguntado acerca das disciplinas que os 

professores ministram em sua atuação profissional. Vale ressaltar que os professores podiam 

informar mais de uma disciplina, pois o foco era saber a quantidade de professores que atuam 
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em áreas diferentes da sua área de formação. Na Tabela 14 a seguir, podemos ver a 

distribuição de professores por disciplinas ministradas. 

 

Tabela 14 - Disciplinas em que os docentes de Ciências da natureza e Matemática da 13ª 

Direc ministram aulas. 

Disciplinas em que 

ministram aulas 

Química Física  Biologia  Matemática 
Outras 

disciplinas 

04 07 05 10 06 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos entrevistados, quatro ministravam aulas somente de Química; sete ministravam 

aulas de Física; cinco, de Biologia e 10, de matemática. Ainda se observa que seis professores 

relataram que ministram aulas em outras disciplinas, o que nos faz perceber que em sua 

maioria se utiliza de outras disciplinas para complementar suas cargas horárias. Para 

Carvalho; Gil-Perez (2011b), o fato de que algo tão aparentemente claro e homogêneo, como 

conhecer o conteúdo da disciplina, implica conhecimentos profissionais muito diversos que 

vão além do que habitualmente se contempla nos cursos universitários. O docente precisa 

começar a assumir uma nova postura questionadora e reflexiva de sua prática, compreendendo 

que não basta apenas dominar os conteúdos específicos ou as teorias de ensino, mas deve 

relacionar esses dois campos de conhecimento (ROSA; SUART; MARCONDES, 2017). 

Isso fica mais evidente quando se questionou acerca do número de escolas em que os 

professores atuavam, em que se observa que o fator de complementação de carga horária fica 

mais evidente. Outro efeito indesejado da grande carga de trabalho é a alta rotatividade dos 

professores nas escolas, cujas jornadas de trabalho são distribuídas em diferentes 

estabelecimentos de ensino, o que faz com que o docente tenha que se deslocar, por vezes, por 

grandes distâncias a fim de dar conta de suas responsabilidades (GARCIA; MALACARNE; 

BIZZO, 2009). Muitas vezes, essas longas distâncias se caracterizam até pelo deslocamento 

em mais de uma cidade. Podemos então observar que, dos entrevistados, apenas oito 

ministram aulas em uma escola, porém 10 professores relataram trabalhar em duas escolas e 

dois deles relataram que atuam em três escolas diferentes, como é visto na Tabela 15 a seguir. 

 

Tabela 15 - Número de escolas onde atuam os professores de Ciências da natureza e 

Matemática da 13ª Direc. 

Número de 

escolas 

1 escola 2 escolas 3 escolas 

08 10 02 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Outro ponto relevante que pode ser observado nos questionários é o número de turmas 

em que atuam. Dos professores fonte do estudo, 19 deles responderam atuarem em mais de 

cinco turmas, notando assim um grande acúmulo de turmas e de trabalho, o que pode ser um 

fator que dificulte a busca por uma formação continuada. Dados do INEP (BRASIL, 2018a) 

apontam que a média de alunos por turma na cidade de Apodi é de 28,6, sendo a média 

regional de 31,7 e a nacional de 30,2 alunos por turma. Isso mostra que a cidade de Apodi 

ainda se encontra abaixo da média, mesmo considerando o maior número de professores com 

mais de cinco turmas. Podemos observar essa informação na Tabela 16 a seguir. 

 

Tabela 16 - Número de turmas distribuídas por professor das disciplinas de Ciências da 

natureza e Matemática da 13ª Direc. 

Número de 

turmas 

1 turma 2 turmas 3 turmas 4 turmas 
5 ou mais 

turmas 

- - - 01 19 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outro questionamento levantado foi quanto ao número de cidades em que os 

profissionais atuam, a fim de se observar se o número de professores que atuam unicamente 

em Apodi era relevante. Ao observamos a Tabela 13, verifica-se que 18 deles atuam 

unicamente no município de Apodi e que apenas dois relataram atuar em outro município 

além de Apodi, como podemos ver na Tabela 17 a seguir. 

 

Tabela 17 - Número de cidade em que os docentes de Ciências da natureza e Matemática da 

13ª Direc atuam. 
Número de 

cidades 

1 cidade 2 cidades 3 cidades 

18 02 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 ANÁLISE DA ENTREVISTA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

E MATEMÁTICA DO MUNICÍPIO DE APODI ASSISTIDOS PELA 13ª DIREC 

 

As entrevistas foram gravadas em formato de áudio e, posteriormente, transcritas em 

formato de texto. Após a transcrição das informações, iniciou-se a análise dos dados. 

Inicialmente, foi estabelecida uma “leitura flutuante” a fim de destacar as falas de acordo com 

a teoria norteadora do trabalho. Também foram analisadas questões como palavras, 
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expressões ou manifestações condizentes com o tema da pesquisa. Posteriormente, foi 

realizado o tratamento dos resultados, que consistiu na releitura, interpretação e discussão das 

respostas dos entrevistados que fizerem menção ou se relacionaram de algum modo com as 

obras de Tardiff (2014) e Maldaner (2006), como também às demais obras utilizadas na 

produção deste trabalho e que referenciam o tema. 

 

4.4.1 Formação inicial 

  Nesse ponto perguntou-se aos entrevistados como eles avaliavam sua própria 

formação. Em geral, houve uma polarização nas respostas, pois uma parte dos docentes 

afirmou ter tido uma formação inicial satisfatória, enquanto a outra parte relatou que ao 

ingressar no mercado de trabalho percebeu lacunas que não foram preenchidas na graduação. 

Sobre isso, o Entrevistado E17 afirma que a formação que teve 

  

“não prepara o professor pra atuar em sala de aula. Em sala de aula a gente tem 

outro mundo, é uma vivência de particularidades de cada aluno, e isso a gente só 

aprende na vivência desempenhando o trabalho em sala de aula, as teorias elas vêm 

nos ajudar, as teorias que a gente aprende a desempenhar o nosso papel de professor, 

mas na realidade ela dá um norte, mas a preparação realmente é a prática”. 

 

Em contrapartida, o Entrevistado E20 avalia sua formação: 

 

 “De forma bem positiva, porque minha formação foi muito boa, foi em ciências 

biológicas mesmo, eu atuo na minha área, foi na UERN, e eu considero um curso 

muito bom em termos de formação, tanto em termos de professores, a gente participou 

de muitas aulas práticas e teóricas, então eu me senti realizada e preparada pra 

lecionar”. 

 

  Pode-se levantar hipótese a respeito da conclusão a que esses profissionais chegaram 

acerca da sua formação. Em primeiro lugar, a existência de experiências anteriores na área do 

magistério, como afirma o Entrevistado E13: 

 

“Eu já era professor, no caso eu fiz o PROFORMAÇÃO, optei por Biologia, ciências 

biológicas, porque mais me identificou esse curso, eu avalio como muito positivo pra 

minha carreira como professor, haja visto que eu já vinha lecionando, ainda na área 

de ciências biológicas, mas eu já era professor”. 
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Sobre isso, Tardif (2002) afirma que entre os professores que possuem empregos 

estáveis no ensino, as bases dos saberes profissionais parecem construir-se no início de 

carreira, entre os três e cinco primeiros anos de trabalho.  

De modo geral, a existência de experiências prévias na área da docência pode 

proporcionar ao professor uma visão mais crítica e cautelosa a respeito da sua própria 

formação, de modo que existe uma melhor capacidade de correlacionar os conteúdos e 

metodologias, tendo assim um melhor aproveitamento daquilo que lhe é apresentado durante 

sua formação. 

 Sobre isso o entrevistado E3 afirma:  

 

“Eu iniciei minha docência assim que terminei o magistério, passei no concurso e fui 

lecionar no primário. Primeiro fui alfabetizar crianças, aí entrei na faculdade em 93 e 

no final de 94 já estava lecionando matemática. Então não tive dificuldade, fui só 

adaptar cada vez mais, e tanto me ajudou na função de professor como também de 

aluno na universidade, fui só aprimorando cada vez mais o conhecimento, fui só 

atualizando”. 

 

Diante do exposto nas respostas, observa-se que o relato de um professor difere muito 

do outro. Isso se dá por diversos fatores, como a falta de experiência e de embasamento nos 

cursos de formação como o citado pelo Entrevistado E17, ou ainda a satisfação e a boa 

formação do Entrevistado E20, que atribui ao seu curso de formação a responsabilidade pela 

sua boa atuação docente, a qual permitiu-lhe uma experiência mais positiva no primeiro 

contato com a sala de aula.    

Já com relação ao Entrevistado E13, ao relatar sua vivência, é possível observar que o 

fato de alguns professores já atuarem em sala de aula antes mesmo de entrar nos cursos de 

formação contribui para uma melhor experiência na atuação profissional, fazendo com que 

sua relação com o curso de formação seja mais dinâmica, uma vez que lhe permite relacionar 

a sua experiência já vivida com os saberes adquiridos no curso de formação. 

Ainda é possível observar que o fato de o profissional docente ter esse primeiro 

contato com a sala de aula nos períodos iniciais do curso de formação é relevante na 

contribuição dos saberes adquiridos na graduação. Com isso, possibilita ao educando a 

experiência de vivenciar a realidade da sala de aula ao mesmo tempo em que fortalece seus 

conhecimentos acerca da sua área de atuação. A contribuição que os Programas de Iniciação à 

Docência (PIBID) têm proporcionado a esses docentes é imensurável. Esse programa 

possibilita conhecer o caminho que norteia esses profissionais, fazendo-os vivenciar a 
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realidade do ambiente escolar, acompanhando o processo de ensino-aprendizagem na escola 

pública, e assim, aprendendo que a educação não se faz apenas entre professores e alunos em 

uma sala de aula (SILVA et al. 2014). 

Em contrapartida, Tardif (2014) afirma que o início de carreira pode representar uma 

fase crítica em relação às experiências anteriores e aos reajustes a serem feitos em função da 

realidade do trabalho. Esse momento representa o confronto inicial com a dura e complexa 

realidade do exercício da profissão, uma vez que é a transição da vida de estudante para a vida 

mais exigente de trabalho.  

 

4.4.2 Aptidões para atuação docente  

 

A insegurança na realização de tarefas novas é algo comum para a grande maioria dos 

profissionais. Em especial para aqueles que estão dando início a sua carreira. Um dos 

principais questionamentos é se irão alcançar todas as exigências e demandas referentes à sua 

profissão. Dessa forma, foi perguntado aos entrevistados se eles se consideravam aptos a 

exercer a profissão docente após concluírem a sua formação inicial. As respostas foram 

variadas e revelam temas importantes a serem debatidos. 

Ao relatar suas experiências, o Entrevistado E19 afirma que:  

 

“todas as dificuldades possíveis. Saí de uma graduação ‘crente e abafando’ que sabe 

de tudo, que vai dar ‘show’, e quando você se depara com a realidade, você tem um 

choque, é totalmente adverso do que você vinha pensando, então você tem que se 

reestruturar, aprender de novo a dar aula, a reaprender as disciplinas que você 

aprendeu porque é um novo mundo, como se fosse dois mundos diferentes, e são”.  
  

Observamos que a dificuldade dos profissionais ao se depararem com a realidade da 

sala de aula é bem mais complexa do que a realidade demonstrada nos cursos de formação, 

como pode ser visto no relato do Entrevistado E17, o qual afirma:  

 

“Quando iniciei minha carreira eu vi então essa lacuna entre a graduação e a 

vivência em sala de aula, até porque a graduação ela é só um norte, a gente aprende 
os conteúdos na faculdade, as teorias, mas a forma como você vai trabalhar, você só 

aprende na prática, que você vai desempenhar o seu papel”. 

 

Outro fator que afeta diretamente no desempenho dos acadêmicos é o fato de sua base 

escolar ser desestruturada, provocando assim uma má formação nas disciplinas básicas que 
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reflete diretamente nas dificuldades enfrentadas na graduação. Isso pode ser observado na fala 

do Entrevistado E7 que diz: 

 

“Senti muita dificuldade na parte de Matemática e Física, nessas áreas das exatas 

[...] eu não tinha professor formado na área de Física, então senti muita dificuldade 

de ter estudado o Ensino Médio sem professor formado na área. E foi uma barreira 

enorme pra me adaptar ao curso de Física, pois somente na graduação tive professor 

realmente formado em Física”. 

 

Segundo Tardif (2014), na formação básica, os primeiros professores são as primeiras 

e mais fortes referências, uma vez que suas condutas e valores ficam interiorizados no 

indivíduo e é, muitas vezes, reproduzida involuntariamente pelos docentes. 

Ao analisarmos as entrevistas, é observado que, ao concluir o curso de formação e 

ingressar na atuação docente, existem grandes lacunas entre a relação da teoria aprendida na 

formação e a aplicação dos saberes na sala de aula, como se pode observar na resposta do 

Entrevistado E19, na qual relata a necessidade de reaprender os assuntos vistos nas disciplinas 

acadêmicas, a fim de transmitir melhor os conhecimentos na atuação profissional.    

O Entrevistado E17 expõe que a relação entre teoria e prática é muito diferente quando 

se está, de fato, em sala de aula. Os cursos de formação dão o embasamento e os 

ensinamentos básicos acerca de sua área, mas somente com a atuação docente é possível 

reformular os conhecimentos adquiridos e transformá-los em ensinamentos a serem 

repassados para seus alunos.   

No relato do Entrevistado E7 é possível extrair que a falta de estruturação no ensino 

básico reflete diretamente na qualidade dos alunos acadêmicos e, consequentemente, na sua 

atuação como docente. Uma vez que muitas escolas trabalham com professores lecionando 

disciplinas diferentes da sua área de formação, com isso comprometendo o ensino e 

aprendizagem de seus alunos.   

 

4.4.3 Atuações como professor pesquisador 

 

A partir da análise das entrevistas, observou-se uma grande variedade de respostas e 

relatos que remetem diretamente ao período no qual os profissionais concluíram a sua 

graduação. Relatos de professores que concluíram o seu curso em anos anteriores expõem a 

realidade na qual não existiam programas ou incentivos à pesquisa científica nos cursos de 
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formação. Em contrapartida, os docentes formados mais recentemente já relatam a existência 

e participação em programas de iniciação científica e iniciação à docência.   

Isso fica claro na fala dos dois Entrevistados E2 e E9 a seguir:  

 

“Não, a minha graduação não tínhamos isso. Na minha graduação eu fui ser 

monitora, na época pelo fato de aprender pra estar próximo ao professor, para estar 

tirando dúvidas, para estar ensinando o outro, às colegas, por questão de 

aprendizado pra mim mesma. Mas nunca tive bolsa, nunca tive esses programas não”. 

 

“Participei durante três anos e meio de iniciação científica na UERN, sendo bolsista 

do programa Pibid e também participei da Indústria Química Júnior, na qual essa 

indústria produzia produtos saneantes, e eu era bolsista também. Então eu pude 

contar com um certificado de aproximadamente seiscentas horas só de iniciação 

científica”.  

 

De acordo com Silva et al. (2014), através da inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas, o PIBID tem possibilitado a experiência empírica que contribui para a 

qualificação e a formação docente, além de ter contribuído para melhorar o desenvolvimento 

das atividades didático-pedagógicas em sala de aula, utilizando novas ideias, práticas e 

metodologias para a melhoria do ensino. 

Outros autores, como Pimenta (2012), definem a prática como a verdade em si 

independentemente da teoria. Autores, como Vásquez (1973); Pimenta (2012), apontam que 

não há tal oposição incondicional, mas relativa. Essa autonomia e independência ficam mais 

claras quando se entende que a atividade prática que hoje é fonte de teoria exige a prática 

inexistente. Portanto, a teoria determina a prática efetiva e real. Em síntese, a dependência da 

teoria em relação à prática é existente como um fundamento da teoria.  

 

4.4.4 Conceituando a formação continuada 

Ao analisar as respostas dos docentes acerca do que se entende por formação 

continuada, os entrevistados tiveram dificuldade em reconhecer o seu conceito, variando 

muito nas respostas apresentadas. 

Um relato relevante pode ser observado na fala do Entrevistado E9, o qual relata:  

 

“Faço mestrado e sou especialista em metodologia e docência no ensino superior, 

então eu tenho um pouco de conhecimento do que seja a formação continuada, e sei 

que ela me influenciou bastante no que sou hoje. Com certeza as minhas pós foram 

bastante relevantes. Não só as pós-graduações, mas também essas capacitações e as 

vivências em sala de aula são uma continuidade da formação docente, é tanto que o 

professor ele também adquire experiências, tendo o convívio com outras pessoas”. 
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Existe muita dificuldade em se conseguir definir o que é formação continuada, pois a 

sua dicotomia existente entre a formalização das fases pós-acadêmicas e a atuação 

profissional se relacionam entre os estudiosos como possíveis e aceitáveis formas de 

formação continuada.   

Uma vez que a formação “profissionalizada” estabelece planos e objetivos para o seu 

público-alvo, relacionando aspectos teóricos e metodológicos a fim de se fortalecer o 

conhecimento do docente, em contrapartida o ensino “informal” ou direcionado por 

repartições públicas, as quais não estabelecem um planejamento institucional, aparecem como 

complementos da formação anterior, ora deficitária, promovendo o acesso mais livre e sem 

um processo de seleção com o qual se mede o seu desempenho e bagagem de conhecimentos 

anteriores.   

A fala do Entrevistado E10 estabelece a relação que o professor tem para se qualificar 

dentro da sua atuação profissional. Ele expõe:  

 

“Eu sou especialista em Matemática pelo Instituto Federal em Caraúbas. Essa 

pergunta ela é um pouco ampla, ela não se limita apenas a um conceito básico 

qualquer. A formação continuada, no meu ponto de vista, é o que trabalha no dia a 

dia, porque todos os dias nós temos, além de estudar, buscar meios e métodos para 

tentar transmitir pros nossos alunos aquilo que ele tem que aprender. Então no dia a 

dia, estamos entre aspas ‘nos formando’”. 
 

Ao analisarmos a fala do entrevistado, notamos que o fator da formação que 

adquirimos enquanto estamos em sala de aula é mais que relevante, é fundamental para a 

nossa formação continuada, uma vez que a necessidade de se aperfeiçoar na produção e 

elaboração de aulas e matérias didáticos nos torna profissionais reflexivos e 

consequentemente contribui de forma considerável na formação do profissional docente. 

 

4.4.5 A busca pela formação continuada  

Ao questionar a respeito da busca dos profissionais acerca de uma formação 

continuada, pode-se observar que uma parte dos entrevistados buscou uma formação 

continuada e outros não. O relato do Entrevistado E1 a seguir mostra isso: 

 

“Depois da faculdade, sim, durante não, não fiz pós-graduação, fiz outros cursos de 

aperfeiçoamento, mas pós-graduação, não fiz nenhum”. 
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Observa-se na fala do entrevistado que a busca por aperfeiçoamento por parte dos 

docentes é uma realidade. O interesse em melhorar sua prática é quase unânime. No entanto, 

nem sempre é possível, uma vez que, para muitos professores, a falta de tempo é motivo para 

não se buscar algo mais formal de formação continuada, como observamos na fala do 

Entrevistado E15: 

 

“Hoje eu poderia ter procurado. Depois da especialização, o mestrado, doutorado, 

mas nunca dava certo pra mim seguir, mas a minha vontade mesmo era fazer na área 

de matemática, na minha área. Não tinha oportunidade”.  

 

Percebemos que, atualmente, as oportunidades em cursos de aperfeiçoamento vêm 

aumentando. No entanto, professores que tiveram sua formação concluída há mais tempo não 

tiveram as mesmas oportunidades das quais os mais recentes dispõem atualmente. Segundo 

Marques (2016), os professores consideram como o maior desafio frente à formação 

continuada a falta de incentivo para participar de cursos, seminários, congressos, entre outras 

atividades. A autora ainda ressalta que é um grande desafio para os professores. A falta de 

tempo normalmente ocorre devido à docência em várias instituições e até mesmo por conta 

das atribuições da profissão, como correção de avaliações, preparação de aulas, as quais 

dificultam a participação e a dedicação em cursos com finalidades formativas.  

Segundo Garcia, Bizzo e Fazio, (2014), com relação às dificuldades encontradas por 

muitos professores, questionamos sobre a falta de tempo, altas jornadas de trabalhos, falta de 

recurso para descolamento e até mesmo o custo de algumas formações presenciais. Esses são 

alguns dos fatores que dificultam a formação continuada.  

 

4.4.6 Contribuições da formação continuada  

A relação da formação continuada frente a suas contribuições na qualificação e 

aperfeiçoamento da prática profissional docente é evidenciada ao analisarmos as respostas dos 

entrevistados nessa abordagem proposta. Observamos que na fala do Entrevistado E2, a 

necessidade de se aperfeiçoar sua prática é mais que necessária para a sua atuação.  

 

“O meu ponto de vista é que sempre tem algo a se aprender, e que isso é muito 

necessário, e muito enriquecedor pra você como profissional, independente de 

questões financeiras”. 
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A contribuição que esses cursos de formação continuada dão para os professores fica 

clara na fala do Entrevistado E9, que diz: 

 

“Eu acredito que a parte didática, ela foi um desafio, quando eu fiz minha 

especialização voltado não pra minha área, mas para a parte de docência do ensino 

superior, eu pude ter conhecimento de vários filósofos da educação como Vigotsk, 

Piaget, Wallon, e todos eles contribuíram de alguma forma pra que minha didática 

melhorasse em sala de aula”. 

 

Andrade (2015) disserta acerca da formação continuada de professores em seu 

trabalho afirmando que é preciso pensar na formação docente (inicial e continuada) como 

momentos de um processo de construção de uma prática qualificada e de afirmação da 

identidade e profissionalização do professor.  

Diante disso, as exigências do mundo atual fazem com que a formação não se reduza a 

qualificações sem planejamentos e só por necessidade de titulações em seu currículo. 

Aliado a isso, a necessidade de reciclagem por parte do corpo docente das instituições 

de ensino é mais que necessária, fazendo com que os professores em atuação busquem se 

aperfeiçoar e não permitam que seus conhecimentos se tornem defasados, como observamos 

na fala do Entrevistado E19: 

“Ela influencia, sem dúvida. Quando você fica só ‘bitolado’ só naquilo, você fica 

defasada, deixa de ver muita coisa, e na formação não, você fica sempre revendo suas 

práticas, onde posso melhorar, e sempre temos onde melhorar. Tem que se formar e 

reformar sempre”. 

 

Maldaner (2006) defende a formação continuada como inerente ao exercício 

profissional de professor de complexidade crescente. A ideia de professor que cria e recria a 

sua profissão no contexto da prática, que procuramos desenvolver, permitindo superar formas 

“tradicionais de treinamento” em serviço. O autor ainda continua afirmando que só é possível 

formar o profissional através de processos de interação entre os cursos de formação inicial e 

as escolas constituindo uma massa crítica que permita a continuidade e a ampliação do 

processo desenvolvido.   

 

4.4.7 Projeção e expectativa para os futuros docentes 

Nesta análise, ao questionar os entrevistados acerca de como eles observavam os 

novos profissionais formados ao entrar no mercado de trabalho, notou-se que a maioria relata 
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que existe ainda uma defasagem na formação atual, como podemos observar na resposta dos 

Entrevistados E15 e E18: 

 

“Eu acho que tem muito a se fazer, porque quando a gente termina a graduação não 

quer dizer que a gente está preparada pra estar em sala de aula. Eu acho que se você 

procurar mais coisas pra se fazer, melhor será”. 

 

 “Eu acho que tem que melhorar. Inclusive a gente recebeu alguns estagiários aqui na 

escola, e eles quando vêm pra sala de aula que vê a realidade, eles estão bem 

distantes, eu acho que deveria ter algo a mais no estágio, ou ele ser maior, deveria ter 

mais contato com o aluno, e com a sala de aula pra que ele realmente entendesse o 

que é a profissão de docente, não é todo mundo que pode ser professor, não”. 

 

Os relatos observados nas entrevistas denotam que existem muitas melhorias a serem 

feitas e necessárias nos cursos de formação, uma vez que o contato com a prática dos futuros 

professores ainda se limita, muitas vezes, apenas ao momento do estágio, fazendo com que as 

novas gerações de professores cheguem à sala de aula com muitos receios e traumas da 

graduação.   

Mesmo com a expansão dos cursos de formação de mestrado e doutorado, a prioridade 

dessa formação não está voltada à docência. Essa incongruência pode ser decorrência do 

excessivo direcionamento à pesquisa, na qual, muitas vezes, se distancia da formação didática 

docente. Cunha (2011) ressalta que a preparação fragmentada separa ensino e pesquisa, 

colocando estes quase como opções de direcionamento profissional quando os IES deveriam 

ser um espaço de formação das três dimensões (ensino, pesquisa e extensão). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível obter através da pesquisa informações pertinentes que geram uma boa 

expectativa com relação às próximas etapas do estudo, uma vez que os resultados adquiridos 

até então refletem de forma positiva as questões principais que foram levantadas para a 

elaboração desta investigação. 

A cidade de Apodi-RN possuir, de acordo com os dados oriundos do Observatório do 

PNE, um percentual de professores com curso de pós-graduação maior do que a média 

nacional, abre espaço para indagações a respeito sobre a concepção que os profissionais 

possuem em relação à formação continuada, à importância que estes atribuem a essa 

característica em relação à sua carreira profissional, como também aos motivos que os 

levaram a buscar mais esse passo em sua formação.  

A próxima etapa da pesquisa se encarregou então de um trabalho mais individual, 

“corpo a corpo”, no qual houve a possibilidade de conhecer cada uma dessas pessoas e, a 

partir de seus relatos, aprofundar mais ainda as discussões em relação à formação inicial e 

continuada. 

Os referenciais que Tardif (2014) e Maldaner (2006) trazem em suas obras nortearão 

as discussões dos pontos levantados pelos professores colaboradores, gerando um melhor 

embasamento teórico em relação ao pensamento que eles demonstram em relação à formação 

inicial e continuada.  

Desse modo, o conhecimento e as concepções que os professores de Ciências da 

natureza e Matemática possuem acerca da formação inicial e continuada evidenciaram em 

suas falas seu pensamento, suas concepções e valores. Esse fato contribui para tornar cada vez 

mais humano o trabalho docente. A pesquisa foi satisfatória, gerando dados importantes para 

a construção desta obra como um todo, produzindo também indagações otimistas para a 

elaboração de pesquisas futuras.  
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – 

IFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 

QUESTIONÁRIO  

Esse questionário faz parte de uma pesquisa científica, com o intuito de obter informações 

sobre a formação docente, e formação inicial e continuada de professores. Agradecemos 

desde já a sua valiosa contribuição e garantimos sigilo em relação a suas respostas. 

Informamos que não há informações certa ou errada. Fique, portanto à vontade para responder 

o que, de fato, corresponde a seus pensamentos.  

1. A quanto tempo você atua como professor: 

(    ) 0 a 5 anos   (    ) 6 a 10 anos   (    ) mais de 10 anos 

  

2. Qual a sua formação? 

 

(   ) Química   (   ) Física   (   ) Biologia   (   ) Matemática  (   ) Outa: 

___________________ 

 

3. Qual o seu nível de formação?   

 

 (   ) Técnico   (   ) Graduação   (    ) Especialização    (    ) Mestrado   (    ) Doutorado    

  

(   ) Em Andamento  

 

4. Você ministra aula em qual (ais) Disciplina (s)? 

 

(   ) Química   (   ) Física   (   ) Biologia   (   ) Matemática  (   ) Outa:  
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___________________ 

 

5. Você administra aula em quantas turmas? 

 

(    ) 1 turma (    ) 2 turmas  (    ) 3 turmas  (    ) 4 turmas  (    ) 5 ou mais 

 

6. Em quantas escolas leciona? 

 

(    ) 1 escolas (    ) 2 escolas (    ) 3 escolas 

 

7. Em quantas cidades leciona? 

 

(    ) 1 cidade (    ) 2 cidades (    ) 3 cidades 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – 

IFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Esse roteiro faz parte de uma pesquisa científica, com o intuito de obter informações sobre a 

formação docente, e formação inicial e continuada de professores. Agradecemos desde já a 

sua valiosa contribuição e garantimos sigilo em relação a suas respostas. Informamos que não 

há informações certa ou errada. Fique, portanto à vontade para responder o que, de fato, 

corresponde a seus pensamentos.  

1. Como você avalia a sua formação? 

 

2. Quando você iniciou a carreira docente, se sentia preparado para assumir o cargo? Por 

que? 

 

3. Durante sua formação você participou de algum programa de iniciação científica, ou 

de iniciação à docência?  

 

4. O que você entende por formação continuada? 

 

5. Você buscou ou busca uma formação continuada? Por que? 

 

6. Que influencia a formação continuada teve ou poderia ter na sua atividade 

profissional? 

 

7.  Na sua visão como você vê hoje o profissional que terminou sua graduação e está 

iniciando no mercado de trabalho?  


