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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi acessar e compreender as Representações Sociais (RS) 
(MOSCOVICI, 2003) sobre “Física” e “Química” para os grupos de licenciandos destes 
cursos, como também suas Representações Sociais sobre o “Ensinar”. Partimos do princípio 
de que o acesso a tais representações nos daria condições de articular seus conteúdos 
simbólicos, com o intuito de responder a como os grupos de licenciandos em Física e Química 
no percurso de formação inicial vão-se tornando professores, sob uma ótica psicossocial. 
Nesta pesquisa foram usadas duas fontes de dados: a Técnica de Associação Livre – AL 
(ABRIC, 1994); e o Procedimento de Classificação Múltipla (PCM) (ROAZZI, 1995). O 
tratamento de análise do material coletado na AL foi feita pela proposição de Grize, Vergés e 
Silem (1987 apud ABRIC, 1994, p. 66). Os dados do PCM foram submetidos a análises 
multidimensionais MSA e SSA, sendo estas últimas associadas ao uso da Teoria das Facetas 
(BILSKY, 2003). As manifestações discursivas dos licenciandos produzidas nos momentos 
das explicações dos agrupamentos dos PCM foram analisadas pela Análise de Conteúdo 
proposta por Bardin (1977) e Franco (2005). Indicativo de um trabalho de abordagem sobre 
relações com saberes (CHARLOT, 2000), as articulações que emergem a partir das análises 
apontam com relação ao grupo de licenciandos em Física, que esta ciência estava calcada na 
concepção racionalista. Quando transformada em objeto de ensino, a Física Conteúdo Escolar 
passou a demandar do aluno do ensino fundamental e médio a abstração, como habilidade 
cognitiva facilitadora da aprendizagem. Os elementos identitários assinalados nas articulações 
entre as RS de “Física” e de “Ensinar”, emergiram da relação antagônica entre os licenciandos 
e o professor formador, como também da relação especular entre eles mesmos e seus alunos 
de ensino fundamental e médio, e, sobretudo, quando enfrentam o fazer docente, devido às 
dificuldades impostas pelo próprio sistema educacional e pela fragilidade do curso de 
formação inicial. O grupo de licenciandos em Química sinalizou em seus discursos tais 
articulações, quando conceberam Química ciência empirista e afirmavam ser o “Ensinar” 
como transmissão desse conhecimento e a “Didática” do ensino de Química como direção 
para a aprendizagem pela utilização de métodos pedagógicos, no sentido de levar o aluno a 
descobertas. Os conteúdos psicossociais construídos e manifestos nas relações com as 
articulações simbólicas das RS estudadas estenderam-se à relação de identidade. Esta relação, 
para este grupo, apontou elementos identitários resultantes do trânsito entre sua posição de 
alunos com relação ao saber Química e como professores na relação com o trabalho docente, 
trazendo os conteúdos relacionais daí decorrentes para o espaço do ensinar, anunciado pela 
“Troca de Conhecimento” e “Jogo de Cintura”. Dando conta de questões emergentes no 
cenário das discussões sobre formação e profissionalização docente, o olhar psicossocial 
acerca desse trânsito pôde ensejar obstáculos epistemológicos, práticos e pedagógicos 
limitadores de uma configuração do trabalho de ensino como atividade profissional, 
especialmente pelas condições particulares em que foram construídas as articulações dos 
sentidos para “Física” e “Ensinar”; e “Química” e “Ensinar” aqui tratados. Pudemos observar 
que, em tese, tais obstáculos podem denunciar implicações aos fazeres pedagógicos que 
dificultam principalmente o processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e 
médio. 
 
 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física. Ensino de Química. Formação de Professores. 
Representações Sociais.  
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ABSTRACT  
 

The purpose of this work is to approach and understand the Social Representations (SR) 
(MOSCOVICI, 2003) about “Physics” and “Chemistry” from people who are major in these 
courses, as well as their Social Representations about “teaching”. We took as principle that 
approaching these representations it would be possible to relate their symbolic contents, in 
order to show how people who are following the first segments of bachelor degree courses in 
Physics and Chemistry become teachers, taking into account a psychosocial view. Two source 
of data was used during this research: Free-association Technique – FA (ABRIC, 1994); and 
Multiple Classification Procedure (MCP) (ROAZZI, 1995). The analytical treatment of the 
collected data from FA was done according to the proposition of Grize, Vergés and Silem 
(1987 apud ABRIC, 1994, p. 66). MCP data were analyzed through MSA (Multidimensional 
Scalogram Analysis) and SSA (Singular Spectrum Analysis) methods associated with the 
Facet Theory (BILSKY, 2003). The discourses of MCP discussing groups at the moment of 
explanations were studied by Content Analysis as it was proposed by Bardin (1977) and 
Franco (2005). Indicative of an approach to the relations with knowledge (CHARLOT, 2000), 
the connections which aroused from the analyses showed that the group of future majors in 
Physics thought that this scientific field was based on a rationalist conception, influencing the 
idealization sense of the phenomena to be explained by Physics. Thus, Physics as school 
content started to require the student of the fundamental and high school to think abstractly as 
a cognitive skill of learning. The identifying elements observed in the relations between SR 
about “Physics” and “Teaching” aroused from the antagonism between future majors and 
their teacher, as well as from the speculation between their fundamental and high school 
students and themselves, mainly when they had to face the “act of teaching” due to the 
obstacles imposed by the own educational system, and by the weakness of the initial 
preparation. The group of future majors in Chemistry, through its discourses, showed these 
relations when they conceived empiricist Chemistry and said that “teaching” was the way of 
transmission of this knowledge, and “didactics” of Chemistry teaching was the direction to 
learning through pedagogic methods in order to lead the students to discoveries. The 
psychosocial contents which were built and showed from the symbolic relations in the studied 
SR achieved the relation of identity. This relation revealed identifying elements for these 
people, resulting from the traffic between their condition as students of Chemistry, and as 
teachers regarding their work, what placed the current relational contents in the teaching 
space, named as “Knowledge changing” and “Adaptability”. In order to study emerging 
questions in the discussing environment about formation and teaching professionalization, we 
focused the psychosocial view on this traffic and managed to observe epistemological 
practical and pedagogic obstacles that limited a configuration of the teaching work as a 
professional activity, especially from the particular conditions which led the relations of 
senses to “Physics”, “Chemistry” and “Teaching”; and “Chemistry” and “Physics” as it was 
seen in this research. Generally speaking, we noted that these obstacles can denounce such 
obstacles concerning to the pedagogic doings which mainly impair the learning process of 
fundamental and high school students.  
 
 
                      
Keywords: Chemistry Teaching. Physics Teaching. Social Representations. Teacher 
Formation.  
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 Delimitando o Objeto e os Objetivos da pesquisa/ Resgate do Prelúdio 

 

 O prelúdio numa execução musical consiste numa composição que serve como 

introdução para outra mais consistente. Confere na maioria das apresentações, o sinal ou 

indício do que ocorrerá. É um ato preliminar, um primeiro passo. Sentimos expectativa do 

prenúncio, a percepção do que a continuação da apresentação nos trará, geralmente, faz brotar 

curiosidade e desejo. É no prelúdio que a plateia é seduzida pela melodia, a indicação de que 

vale a pena permanecer atento às dinâmicas da execução da peça, torna-se cada vez mais 

forte. Por isso, introduzimos este trabalho como um resgate do prelúdio, como um convite a 

todos quantos se debruçam a lê-lo, estudá-lo, finalizem com o sentimento de que valeu a pena. 

 Utilizando-se da metáfora de composição musical, a escrita deste trabalho tenta 

guardar qualidades de relação de semelhanças entre alguns conceitos da Linguística com a 

Música. Tal metáfora será constantemente destacada. 

 Neste prelúdio, o espaço-tempo que ora passamos a preencher mediante inúmeros 

registros é relativamente diminuto diante das infinitas experiências que temos produzido 

conjuntamente com alguns que fazem, pensam, pesquisam, sobre formação e 

profissionalização docente no Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de 

Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Falar sobre formação docente inevitavelmente é um trabalho de reflexão sobre os 

percursos de vida, dos que estão implicados nesse processo, inclusive nós.  

 Concebemos a formação docente como processo dialógico entre a lógica acadêmica e 

um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas. Com o objetivo de facilitar a 

construção de pensamentos autônomos, conscientes, decorrentes de experiências pedagógicas 

estruturadas numa dimensão conceitual de produção de saberes, tal formação envolve tanto os 

licenciandos, quanto seus professores formadores, em busca de uma nova profissionalidade, 

uma vez que o caráter formativo proporciona ressignificações das formas de pensar e agir pela 

tomada de consciência, tanto no plano individual como no coletivo, a respeito do como nos 

tornamos professores.  

 Dissertar sobre formação docente requer, impreterivelmente, convocações de outros 

que se inscrevem nesse processo. É por isso que sentimos como se estivéssemos escrevendo 

um poslúdio de uma peça musical, uma composição que foi sendo executada por várias mãos, 

com seus manejos e toques decorrentes de suas especificidades. Regidas por uma batuta 

singular, a batuta da inquietação, da curiosidade científica, da incerteza, da reflexão, da 
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sedução, uma batuta que dirigiu/dirige uma harmonia de sons, tons, saberes, fazeres, sob o 

mesmo diapasão, o diapasão da investigação em formação e profissionalização docente. Uma 

harmonia no sentido de combinação de elementos diferentes e individualizados, mas que se 

ligam por relações de pertinências coletivas. Foi o que ocorreu durante esse dois anos, quando 

o prelúdio iniciado mediante leituras, diálogos e discussões nos grupos de estudo1 nos levou a 

redimensionar o olhar sobre o professor e sua formação em outra perspectiva de análise. É o 

resgate do prelúdio que passaremos a executar. 

 Debruçamos numa trajetória de desconstrução e ao mesmo tempo de reflexão 

dialógica com nossas práticas – as minhas e a dos outros colegas participantes dos grupos de 

estudo ressignificando o olhar, a escuta, a postura, numa perspectiva curiosa na tentativa de 

compreendermos algumas questões emergentes do cotidiano ao qual estou, estamos imersos 

nessas temporalidades profissionais acadêmicas sobre a formação docente. 

 As concepções acerca da formação de professores só devem ser compreendidas se 

considerados os aspectos históricos, sociais, políticos, ideológicos que contextualizados 

denotam uma série de significações. Embora a história sobre a formação de professores date 

muito antes dos anos 1930, nosso objetivo, neste caso, será o de fazer um breve recorte a 

partir do período da Escola Nova, quando recebeu influências deste ideário, entremeando com 

informações a respeito dos cursos de licenciatura no Brasil e na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). É o que passaremos a expor.   

 Rodrigues (2005) destaca o objetivo de renovação pedagógica no Brasil com o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1931, na IV Conferência Nacional de Educação. 

Este divergia da “Escola Tradicional”, pois não era capaz de atender à demanda criada pela 

democratização da cultura, pelo processo de industrialização do País, assim como pelo 

processo de modernização industrial, somente uma escola nova, sintonizada com o novo 

quadro social, poderia realizar esse objetivo. A partir desse ideário promulgava-se um novo 

postulado do ensino que pressupunha a criança enquanto ser ativo do processo de 

aprendizagem, em contraposição a um sujeito passivo resultante de atividades 

preestabelecidas. Em decorrência disso, surgem novas preocupações quanto à formação do 

professor. 

                                                           
1 Participamos de dois grupos de estudos: Grupo Interdisciplinar em Formação Autobiográfica e Representações 
Sociais – GRIFARS, coordenado pela profa. Dra. Erika dos Reis Gusmão Andrade, e o grupo de História e 
Filosofia da Ciência (HFC), coordenado pelo Prof. Dr. Andre Ferrer Pinto Martins o primeiro foi desde o ano de 
2005 e o segundo desde 2008.1.  
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 John Dewey (1859-1952), considerado um dos fundadores da Escola Nova nos EUA, 

teve Anísio Teixeira como propagador de suas teorias no Brasil, trazendo para a arena de 

discussões os postulados do pragmatismo educacional. Segundo Cunha (1995), a preocupação 

desse novo postulado tem base na compreensão de um novo método, de um novo olhar sobre 

o aluno e sobre o professor. Portanto, os cursos de formação de professores deveriam habilitá-

los em bons solucionadores de problemas e descobridores de valores úteis, práticos e 

funcionais.  

 Os cursos tendiam a um treinamento técnico, privilegiando uma visão funcionalista em 

educação, em que a experimentação, racionalização, exatidão e planejamento ascendem como 

temática central nos cursos de formação. Ao finalizar seu curso de formação, o professor 

deveria ser um especialista de conteúdo, facilitador de aprendizagem e organizador das 

condições em que se dá o ensino-aprendizagem, ou seja, o curso de formação era guiado por 

uma racionalidade técnico-aplicativa na qual os conhecimentos adquiridos nos cursos de 

formação deveriam ser devidamente aplicados na realidade escolar. Herdeiros de tal modelo 

de formação, as pesquisas sobre formação de professores realizadas nos anos 60 (PIMENTA; 

2005) já demonstravam o distanciamento entre o conhecimento técnico-acadêmico das 

demandas de uma escolaridade básica de qualidade, decorrentes da influência que a 

concepção baseada na técnico-aplicativa deixou. Como podemos ver:  

 

Essas pesquisas mostravam que o Curso Normal não partia da análise da 
realidade (na linguagem de hoje poderíamos dizer que não realizava 
pesquisa da prática, não possibilitava a reflexão dos professores), não 
preparando os futuros professores para enfrentá-la. (ibid. , p. 30) 

 

 

 Com relação aos cursos de licenciaturas, a situação era semelhante. Sua 

implementação no Brasil data o final dos anos 30 com a criação da Faculdade de Filosofia, 

que objetivava regulamentar a preparação docente para a escola secundária, como nos afirma 

Pereira (2006, p. 54).  

Os cursos de licenciatura já nascem priorizando as disciplinas técnicas em detrimento 

das disciplinas pedagógicas, isto expressado desde início, pela configuração do modelo 

“3+1”. Nos três primeiros anos de curso, o licenciando estudava as disciplinas referentes ao 

curso de sua formação e, ao final, dedicava-se ao estudo das disciplinas pedagógicas.  

Sadalla (apud RODRIGUES, 2005) já nos chama atenção para a dissociação entre 

teoria-prática; entre conteúdo e método; entre ensino e pesquisa; entre educação, pedagogia e 
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conteúdo disciplinar, desde a institucionalização do seu início. Embora o Parecer 292/62 do 

Conselho Federal de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases Nacional de 1961 contrariem essa 

disposição de “3+1”, dispondo que as disciplinas pedagógicas deveriam estar ao longo dos 

cinco semestres dos cursos, possibilitando uma modalidade paralela aos cursos de 

bacharelado; Freitas (2000) adverte que o mesmo parecer reduz a parte pedagógica das 

licenciaturas de um quarto para um oitavo da carga horária total. 

Outra modificação que podemos destacar nessa breve trajetória histórica dos cursos de 

licenciatura no Brasil foi a que sofreram no período do pós-golpe militar. Em nome da nova 

ordem social e econômica que se propunha, exigia a qualificação profissional, mas com o 

cuidado de desarticular quaisquer pensamentos de caráter progressista, revolucionário, crítico 

ao sistema vigente. As universidades e faculdades de Filosofia, portanto, se desmembraram 

em vários institutos e faculdades, como nos lembra Freitas (2000), e a Seção de 

Pedagogia(departamentos de educação) transformou-se em faculdades de educação por sua 

vez fragmentada em departamentos responsáveis pelos cursos de Pedagogia e pelas 

disciplinas pedagógicas das licenciaturas. Sem, contudo, alterar a estrutura curricular vigente 

que continua até hoje. 

Rodrigues (2005) pontua que devido à intensa procura pelos cursos de licenciaturas 

nos anos 70, a Lei 5.692/71, em seu artigo 30, institui a licenciatura curta: 

 

A Lei passa a exigir como formação mínima para o exercício do magistério, 
no ensino de 1o grau de 1a à 4 a séries a habilitação específica de 2 o grau – 
habilitação magistério. Já para o ensino de 1o, da 1a à 8a  séries habilitação 
específica de grau superior, em nível de graduação, representada por 
licenciatura obtida em curta duração. E, à licenciatura plena seria para todo o 
ensino de 1o e 2o graus, habilitação específica obtida em curso superior de 
graduação (Ibid.,2005, p. 06).  
 
 

 Por apresentar um modelo de curso de rápida duração, aligeirado, instrumental, ágil, 

preparando recursos humanos para atuarem em determinadas escolas, ensino e educação, as 

licenciaturas curtas foram extintas graças aos embates políticos e ideológicos empreendidos 

pelos movimentos de educadores, que trouxe consigo outras implicações, até porque a 

discussão estava imersa no contexto social mais amplo. Os embates político-ideológicos 

apontavam para a superação do autoritarismo advindo do golpe militar de 1964, buscando 

caminhos de redemocratização no País. Temas importantes passaram a compor a agenda de 

discussão sobre formação docente no Brasil, como, por exemplo, a vinculação desta com o 
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contexto mais amplo da crise educacional, as condições precárias de trabalho do professor, 

assim como as condições materiais da própria escola.  

 Pereira (2000); Pimenta (2005); Rodrigues (2005) afirmam que essa tônica 

transversaliza os anos 70 em resistência a então ditadura militar e passa para a década de 80, 

já acompanhando o período de redemocratização política sustentada pela oposição ao 

especialista de conteúdo, ao facilitador da aprendizagem, manifestando críticas de cunho 

marxista, gramsciniano, que enfatizam a articulação dos aspectos político-sociais. 

 Segundo Candau (1982), isso se deve à influência de estudos de caráter filosófico e 

sociológico, anteriores à década de 80, investindo a Educação em um novo sentido, o da 

prática social, intimamente conectada com o sistema político e econômico vigente. A prática 

de professores deixa de ser considerada neutra, passando à prática educativa transformadora. 

Influência anunciada desde o final da década de 1950 e início dos anos de 1960, com o 

processo de mobilização popular, que, no âmbito da Educação, foi destacado pelo Movimento 

de Educação de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos. 

Associada às influências dos autores da nova sociologia inglesa, como Michael Apple, 

Henry Giroux e os autores franceses: Bourdieu, Altusser, Habermas, Bachelard, além, é claro, 

das interconexões dialógicas entre as disciplinas que ocupam da Educação, como a 

Sociologia, Antropologia, Filosofia, Economia, tenta-se uma (re)configuração de análise 

crítica acerca da escola e da educação como também do currículo dos cursos de formação de 

professores, não mais capitalizando o pensamento psicológico. 

O professor em seu processo formativo deveria ser conscientizado acerca da função 

social da escola na transformação da realidade social dos alunos, a partir da clareza da 

necessidade de enxergar sua prática educativa como uma prática social mais global. 

Insistentemente a palavra “professor”, denotando o ente formador até então, passa a ser 

considerado como “educador”. A tônica dos cursos de formação incide em formar o educador, 

isto é, a primazia do ato de educar sobre o ato de ensinar, com isso: 

 

A figura do educador dos anos 80 surge, então, em oposição ao especialista 
de conteúdo, ao facilitador da aprendizagem, ao organizador das condições 
de ensino-aprendizagem, ou ao técnico da educação dos anos 70. Dessa 
forma, pretendia-se que os educadores estivessem cada vez menos 
preocupados com a modernização de seus métodos de ensino e com o uso de 
recursos tecnológicos e, cada vez mais, percebessem seu papel como de um 
agente sócio-político. (PEREIRA, 2006, p. 28). 
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Pereira (2006) afirma que, a partir do final dos anos 80, o pensamento educacional 

brasileiro e os estudos sobre formação de professores voltam-se crescentemente para a 

compreensão dos aspectos microssociais. Novos prismas têm privilegiado a formação do 

professor-pesquisador, ressaltando a importância da formação do profissional reflexivo. 

Passa-se a acreditar que o professor produz conhecimentos nos espaços-tempos de seus 

cotidianos escolares, a partir de uma reflexividade, de uma ação dialógica com suas práticas.  

Pela análise na perspectiva pós-estruturalista dos estudos sobre currículo, Rodrigues 

(2005) vem elucidar que devido à aproximação entre o pessoal e o social, entre o individual e 

o coletivo, nas discussões teóricas sobre a formação docente, as pesquisas da área objetivam 

entender o professor mergulhado numa cultura pedagógica e institucional, espaço este 

promotor de sua identidade profissional. Dessa forma, busca-se estudar a articulação entre a 

história pessoal desse professor com sua história profissional, e os saberes que daí resultam. 

Porém, sabemos que a educação não está imune às transformações da base material da 

sociedade. Com isso, pela mudança substancial no padrão de exploração da classe 

trabalhadora em escala mundial, o capitalismo vem requerendo da Educação novos 

redirecionamentos, principalmente após o período de redemocratização nos anos 80.  

 O elemento mais agravante nesse processo refere-se à expansão do neoliberalismo e, 

sem dúvida, à reestruturação do Estado do bem-estar social. Sob a égide do neoliberalismo os 

encaminhamentos sociais, políticos, econômicos são ditados por uma agenda a ser implantada 

pelos países capitalistas hegemônicos, que requerem privatizações aceleradas, enxugamento 

do Estado, adoção de uma administração gerencial de políticas fiscais e monetárias, todas 

regidas e controladas pelos organismos internacionais2. 

Especificamente com relação às políticas de formação de professores, Cabral Neto e 

Castro (2000) afirmam que essas políticas são consideradas pelos organismos internacionais e 

nacionais como ponto fulcral das reformas educacionais como um todo, exatamente por se 

tratar de um consenso contido nos documentos regidos por esses organismos, de que o 

conhecimento e a educação são geradores das transformações produtivas. 

Segundo Cabral Neto e Castro (2000), esses organismos defendem a ideia de um novo 

paradigma do conhecimento, que estaria associado ao atual padrão de exigência da revolução 

tecnológica e à globalização. “[...] esse paradigma seria menos discursivo, mais operativo; 

menos particularizado, mais interativo, comunicativo; menos intelectual mais pragmático; 

                                                           
2 Banco Mundial (BM); Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL); Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), só para citar alguns. 
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menos setorizado, mais global; não apenas fortemente cognitivo, mas também valorativo” 

(MIRANDA, 1997, p.41 apud CABRAL NETO; CASTRO, 2000, p.110). 

O BM, a CEPAL e a UNESCO com um discurso falacioso no sentido de 

profissionalizar o professor, reformar os processos de seleção, formação e capacitação 

assentam suas diretrizes para as políticas de formação com base nesse paradigma de 

conhecimento, estimulando o uso da educação a distância, como forma mais rápida e eficaz 

para fazer essa capacitação, além de enfatizar o treinamento em serviço, como possibilitador 

de uma “aplicação imediata” dos conhecimentos aprendidos à realidade de trabalho dos 

docentes.  

Discurso bastante divergente do movimento de luta dos professores que concebe a 

formação docente não como uma formação de recursos humanos, dentro de uma ótica 

tecnicista, mas uma formação vinculada ao caráter sócio-histórico, formando um profissional 

de caráter amplo com pleno domínio e compreensão crítica da realidade de seu tempo e que 

possa interferir e transformar as condições da escola, da educação e da sociedade. 

A LDB 9.394/96 apresenta artigos, pareceres, resoluções, instrumentalizados por 

concepções de cunho mercadológico empresarial, reduzindo a educação, a escola e a 

formação de professores como algo neutro, lócus de aplicabilidade de técnicas economicistas.  

O Art. 61 define os fundamentos da formação enfatizando a associação entre teorias e 

práticas, incluindo a formação em serviço e o aproveitamento de experiências anteriores em 

instituições de ensino e outras atividades.  

Segundo Linhares e Silva (2003), o Art. 61, ao prever outras atividades, propicia que 

experiências de formação vividas em áreas desvinculadas do campo educacional possam ser 

aproveitadas no processo de formação de professores. Nesse sentido, foram criados programas 

especiais no ensino das disciplinas da área de ciências matemáticas e naturais e de línguas 

estrangeiras com duração de 540h, das quais 300h de prática e 240h de formação teórica, 

podendo, ainda, ser oferecido à distância.  

No caso específico desse artigo, vemos que qualquer um, diplomado em outras áreas, 

poderá obter certificação para atuar no magistério da educação básica, banalizando a 

formação de professores e considerando-a como uma oportunidade a mais na conjuntura do 

desemprego em massa. 

O Art. 87 reza que até o fim da década da Educação – 2007 – somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior, ou aceita como “equivalentes” os formados por 

treinamento em serviço. Nesse caso, a LDB define o nível superior como exigido para a 

formação de todos os professores da educação básica. Indicativo de luta na trajetória dos 
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movimentos em prol da valorização do magistério pelo CONARCFE, ANFOPE, 3 porém, na 

maneira como declarada na Lei, especifica duas modalidades de formação – em serviço e 

através de treinamento – demonstrando mais uma vez que a Lei aponta para uma formação de 

caráter pragmático, acrítico e fragmentado.  

Segundo Cabral Neto e Castro (2000), a opção por essa modalidade de formação 

atende aos princípios de flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, além 

de distanciar a modalidade de formação crítica-humanística-reflexiva, em que os profissionais 

sejam capazes de agir sobre sua prática a partir de suas próprias reflexões. 

No Art. 63, vem criar os Institutos Superiores de Educação como lócus formador do 

docente da educação básica, suscitando interrogações a respeito do curso de graduação em 

Pedagogia, provocando um grande abalo na própria concepção desse curso. Esses Institutos 

apresentam-se, nas palavras de Cabral Neto e Castro (2000), com características complexas, 

na medida em que preveem a graduação de professores em locais que não garantem as 

condições favoráveis a uma formação de qualidade. A formação profissional do magistério 

com aprofundamentos teórico-epistemológicos numa visão crítica-reflexiva, geralmente 

credenciados às universidades Federais, é indesejável à ordem neoconservadora e neoliberal 

vigentes, daí o seu enfraquecimento enquanto lócus formador. A formação do professor 

quando retirada da ambiência universitária, desestabiliza a sua identidade enquanto cientista e 

pesquisador da educação, desqualificando-o e desvalorizando-o enquanto profissional. 

Diante das exigências internacionais de apresentar resultados estatisticamente oficiais 

quanto à eficiência e eficácia no campo educacional, e de resolver o problema da carência de 

professores, principalmente na educação básica, passam a interessar os cursos rápidos, 

aligeirados, caracterizados como técnico-profissionalizantes, pois prepararão novos 

“profissionais” com competências para solucionar problemas da prática cotidiana. 

Segundo Linhares e Silva (2003), os professores passam a ser considerados como 

práticos, como executores de tarefas pedagógicas. Esse fato torna precário o trabalho docente, 

na medida em que muda o perfil da força de trabalho diante das novas exigências de 

formação, pois subverte a dimensão omnilateral4 em substituição a modelos de qualificação 

pautados no treinamento, na especialização. 

                                                           
3 CONARCFE – Comissão nacional pela reformulação dos cursos de formação do educador; e até os dias de 
hoje, ANFOPE – Associação Nacional pela formação dos profissionais da Educação. 
4Essa expressão é lembrada na Didática Magna de Comenius que propõe uma escola para todos Omnes, que 
ensine tudo Omnia, e que a aprendizagem aconteça de forma satisfatória e competente Omnino. A palavra 
Omnilateral traz a ideia de uma formação humana geral, completa, concisa de caráter filosófico-humanistico. 
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No chão da sala de aula, considerndo um professor formado nesses princípios, tanto 

seu ato de ensinar, quanto a sua subjetividade sofrem um esvaziamento de sentido social de 

emancipação, pois provoca um efeito de uma individualização crescente no processo, além de 

comprometer a identidade profissional comum, de forma a se opor a construção à cultura 

empresarial. Freitas (2002) afirma que essas políticas contribuem para o aprofundamento do 

quadro perverso caracterizado pela ausência de políticas de valorização da categoria, 

trazendo, como consequência, a atribuição de culpa e responsabilização dos professores pela 

situação da educação pública.  

Percebemos alguns paradoxos que denunciam os distanciamentos entre as diretrizes 

legais e a prática da vida escolar, que acabam por comprometer a qualidade do trabalho 

docente e torná-lo precário. Por exemplo: o discurso sobre a qualidade da formação docente é 

eixo nuclear nas reformas educacionais, porém, na prática, pagam salários indignos aos 

professores. Exigem destes novas qualificações e competências, enfatizando a necessidade de 

profissionalização, mas retira sua formação da ambiência universitária, abrindo espaços legais 

para qualquer profissional mediante cursos aligeirados, certificarem-se como docente. 

Concordamos com Ginsburg (apud NÓVOA, 1997) ao afirmar que a profissão docente 

encontra-se na contemporaneidade sob a influência de dois processos antagônicos: o da 

profissionalização e o da proletarização. O primeiro refere-se ao processo pelo qual os 

profissionais melhoram o seu estatuto, elevam os rendimentos e aumentam a sua autonomia. 

A proletarização provoca uma degradação das condições últimas, além de caracterizar a 

separação entre a concepção e a execução, isto é, a separação de quem elabora os currículos e 

os programas de conceituação pedagógica de quem os executa, a estandardização das tarefas, 

a redução dos custos necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação das 

exigências em relação à atividade laboral. 

Diante disto, percebemos a complexidade inerente às discussões que povoam a agenda 

das pesquisas educacionais acerca da formação de professores e, com relação aos cursos de 

licenciaturas, não é diferente. Segundo Pereira (2006), a situação dos cursos de licenciatura é 

insustentável, parecendo consenso entre teóricos e pesquisadores nacionais, pairando um 

sentimento generalizado de que as coisas não mudam e de que os problemas que discutimos 

são praticamente os mesmos desde sua criação. Na UFRN, a situação é discutida por vários 

professores pesquisadores que tentam buscar alternativas de solução para problemas 

endêmicos.  

Andrade (2004), ao discorrer sobre as licenciaturas, seus problemas e possíveis 

alternativas, evidencia que estamos num momento atual decisivo, pois vivenciamos a 



 

 

24

reformulação dos cursos de graduação, ao serem estabelecidas novas diretrizes curriculares 

especificamente para os cursos de licenciaturas, pelo CNE/ MEC. O autor afirma que tais 

cursos não são atraentes, muitos alunos optam por eles sem, contudo, desejarem ser 

professores, alguns até desconhecem a licenciatura como uma profissionalização para o ofício 

docente. Outros a encaram apenas como um apêndice do bacharelado, como garantia de um 

suposto mercado de reserva para o aluno egresso, devido à quase inexistência de emprego 

para bachareis.  

Silva (2004), quando reflete sobre os cursos de licenciatura da UFRN constata a 

necessidade de possibilitar ao futuro docente a construção do conhecimento não fragmentado, 

em suas palavras: 

O licenciando deverá criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações 
didáticas eficazes para a aprendizagem e para seu desenvolvimento, 
utilizando o conhecimento das áreas a serem ensinadas, das temáticas sociais 
transversais ao currículo escolar, bem como as respectivas didáticas (Ibid., 
2004, p. 26).  

 
Algumas incoerências dos cursos de licenciaturas, tais como a ausência de projeto 

formativo conjunto entre as disciplinas científicas e as pedagógicas, o distanciamento 

daquelas da realidade escolar, além do desprestígio do exercício profissional da docência no 

âmbito da sociedade e das políticas governamentais, são apontadas por Pimenta (2005), 

advertindo-nos acerca da necessidade de estarem na agenda e debates da atualidade, na 

tentativa de redimensionar os currículos dos cursos de formação de educadores e das 

licenciaturas. 

Na tentativa de redimensionar esse quadro, Nóvoa (1997) assinala que a formação de 

professores pode desempenhar um papel importante para a profissionalização quando 

reconfigurada pela produção de uma cultura profissional (desenvolvimento pessoal, 

desenvolvimento profissional) e uma cultura organizacional (produção escolar). A nosso ver, 

seria uma articulação entre espaços concretos e simbólicos constituídos de profissionais 

enquanto sujeitos individuais e coletivos que construam uma perspectiva crítico-reflexiva de 

suas práticas, facilitando a construção de pensamentos autônomos, conscientes, investindo no 

estatuto de profissão docente de forma que esse professor possa armar-se teoricamente no 

sentido de oposição à lógica que está posta pelas políticas neoliberais e pela política 

educacional atual.  

Somado a essas reflexões, as experiências vivenciadas junto aos cursos de licenciatura 

da UFRN, na função de professora substituta do Departamento de Educação da UFRN, com a 
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disciplina Psicologia da Educação desde o período de 2006 até presente momento, 

presenciamos alguns embates crônicos, dentre eles a ausência de diálogo entre o campo de 

saber específico de cada licenciatura e o campo de saber pedagógico. Concordamos com 

Andrade (2004), quando afirma que as disciplinas desse campo por não estarem, na maioria 

das vezes, integradas e articuladas, há um predomínio de fragmentação, de dogmatismo e 

anacronismo, reduzindo a formação pedagógica a um discurso livresco.  

Ao trabalhar com grupos de licenciandos dos cursos de Educação Física, Geografia, 

Filosofia, História, Matemática, Física, Química e Biologia, Música, Enfermagem e Artes 

Visuais, uma nova experiência se instaurava no meu processo autoformativo pela riqueza de 

oportunidades e, ao mesmo tempo, pelo desafio de trabalharmos com as diferentes linguagens, 

discursos, representações, enfim, com as peculiaridades de cada licenciatura; com isso uma 

pergunta nos instigava: “como os licenciandos vão-se tornando professores?” Foi nessa 

propositura que, na medida em que refletíamos sobre as práticas pedagógicas instituídas 

durante as aulas de Psicologia da Educação, especificamente nas turmas de licenciatura em 

Física e Química, ficávamos curiosas acerca do como os alunos estavam pensando o seu 

campo disciplinar na relação com o ensinar. Passamos a sugerir atividades práticas5 para 

entendermos os conteúdos simbólicos daí resultantes, no sentido de apreendermos elementos 

propulsores de intervenções e provocativos de mudanças importantes nas condutas pessoais 

ou sociais dos licenciandos, visando a um aprimoramento em seus percursos formativos, 

(PASSEGGI, 2003). Compreender como estavam construindo suas representações consistia 

um espaço simbólico propício para essas intervenções, já que os conceitos e representações 

são fatores que organizam nossas ações e interações sociais.  

 As insinuações dos resultados das atividades se desdobravam em apreensões intuitivas 

da existência de um fenômeno psicossocial, pois os licenciandos estavam em contextos que 

englobavam dispersões de informações circulantes relativas aos objetos de estudo.  

Os sujeitos da pesquisa aqui denominados de licenciandos despertaram curiosidade 

pelo fato de serem alunos dos cursos de licenciatura ainda não concluintes, mas que já 

exerciam um ofício docente. Os sujeitos estavam exatamente em espaços-tempos de 

apropriação de novas concepções do meio científico, do pensamento erudito, quando essas 

concepções chegam ao universo consensual e “através dos divulgadores (imprensa, 

professores, outros) soam com estranheza” (AGUIAR; CARVALHO, 2003, p. 131). Desse 

                                                           
5 As atividades práticas aqui mencionadas correspondiam a dinâmicas de grupo, escrita sobre situações 
problemas do cotidiano escolar, tarefas em pequenos grupos sobre o que pensavam a respeito do campo 
disciplinar, sobre o ensinar, o aprender. 
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modo, com o intuito de interpretar sua realidade, de tornar algo não-familiar em algo familiar, 

os sujeitos trocam ideias, criam teorias, crenças e ideologias, decorrentes das transformações 

dos conceitos originais do universo reificado, tornando-os familiares, sendo essas circuladas 

em seus discursos cotidianos. Segundo Moscovici (2003), há na sociedade dois universos: o 

reificado, que é aquele em que se desenvolve o pensamento científico, lógico e 

metodologicamente rigoroso e o universo consensual, no qual circula o conhecimento 

construído coletivamente para o uso cotidiano. É neste que se produzem as RS, as teorias do 

senso comum. Para Machado (2003), no universo consensual, os indivíduos se veem com o 

mesmo valor, cada um pode ser apenas um observador curioso que dá opiniões e constroi 

teorias sobre os problemas, criando padrões de comportamento, significados, representações, 

definindo a identidade dos grupos. 

Optamos por trabalhar com os grupos de licenciandos de Física e Química pela 

proximidade de área científica, e por serem disciplinas em que os alunos das séries finais do 

ensino fundamental e do ensino médio apresentam dificuldades. Ao trabalhar com esses 

grupos, pressupomos que obteríamos compreensões acerca das articulações entre teoria-

prática, das reflexões sobre o trabalho docente e das interpretações em relação à transposição 

didática de seus objetos de estudo para a sala de aula. Questões essas deflagradoras de 

elementos didático-pedagógicos substanciais à busca pela qualidade do ensino de Física e 

Química nas escolas. 

Isto posto, o objeto de nossa pesquisa, portanto, concerne às Representações Sociais 

(RS) dos grupos de licenciandos de Física e de Química da UFRN acerca dos seus campos 

disciplinares e às Representações Sociais (RS) do ensinar.  

Interessa-nos saber sobre como vão se constituindo professores no curso de formação 

inicial a partir das articulações entre tais RS. Quais Representações Sociais o grupo de 

licenciandos em Física e o grupo de licenciandos em Química constroem sobre seus Campos 

Disciplinares e sobre o Ensinar? Quais articulações emergentes da imbricação entre tais 

Representações Sociais anunciam elementos identitários constitutivos ao ser e ao fazer 

docente desses grupos. No intuito de responder estas questões norteadoras, propomos, como 

objetivo geral, compreender, com base numa perspectiva psicossocial, como os licenciandos 

vão se constituindo professores no curso de formação inicial a partir de articulações entre suas 

Representações Sociais acerca de seus Campos Disciplinares e suas Representações Sociais 

do Ensinar. Os objetivos específicos giram em torno das seguintes proposições: Identificar os 

conteúdos representacionais referente a cada “Objeto”; compreender como essas RS se 
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articulam; conhecer as bases psicossociais constituintes dos elementos identitários para cada 

grupo específico. 

Os objetos simbólicos despertaram nosso interesse de investigação, primeiramente 

porque, como nos fala GARCIA (1997) ao tratar sobre Formação Docente, evidencia a 

importância do estudo sobre o pensamento do professor. O autor elenca uma semântica de 

conhecimentos a serem produzidos pelo professor em formação, sendo um deles o 

conhecimento do conteúdo pedagógico. Este conhecimento não é transmitido, nem adquirido, 

nem é um conhecimento linear, mas produzido em sua trajetória de formação quando 

confrontado com o processo de transformar em ensino seu objeto de estudo.  

Articular tais RS é mexer visceralmente nas dimensões do aprender-ensinar destes 

grupos. É tentar aquilatar as dimensões simbólicas produzidas pelos licenciandos e, 

principalmente, possibilitar nossa compreensão em torno do como pensam os conhecimentos 

científicos no enfrentamento com suas práticas pedagógicas e do como se configuram os 

elementos identitários aí envolvidos, a partir das relações entre os campos disciplinares 

específicos e o campo pedagógico. Partindo da dimensão simbólica evidenciada pelos 

licenciandos, dos discursos referentes às práticas que produzem em seus cotidianos escolares, 

as análises resultantes nos possibilitam sugestões que incidirão de forma efetiva para os 

processos de reestruturação curricular desses cursos de licenciatura da UFRN. 

 

Definindo os Aportes teórico-epistemológicos 

 

Usamos como referencial teórico-epistemológico a Teoria das Representações Sociais 

(TRS), primeiramente porque nos possibilita conhecer o que os grupos de licenciandos 

pensam sobre alguns dos objetos sociais pertinentes a sua formação e as suas práticas 

pedagógicas. Em segundo lugar, pelos licenciandos estarem em contato com concepções 

científicas acerca do ensinar, do aprender e dos seus campos disciplinares específicos e tendo 

que fazer transposições destes conhecimentos em suas práticas docentes; a compreensão de 

como são criadas tais RS e as implicações para as realidades pedagógicas; tornam-se 

imprescindíveis para suscitar alguns dos elementos pertinentes aos seus percursos formativos. 

Isto se torna mais importante se tais RS forem impeditivas à internalização dos conceitos 

científicos ensejados pelos processos de formação e profissionalização docente. Em terceiro, e 

não menos importante, quais conteúdos, emergentes das articulações entre as RS de “Física” e 

“Ensinar” e as RS de “Química” e “Ensinar” construídas pelos grupos de licenciandos 

participantes, insinuam a estruturação dos modelos identitários docentes do grupo.  
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A TRS postulada por Serge Moscovici (1978) segue uma trajetória curiosa e 

instigante. Rompendo com uma racionalidade dicotômica, ultrapassando os binarismos da 

racionalidade da ciência moderna, sujeito-objeto - conhecimento do senso comum- 

conhecimento científico - para além dos modelos funcionalistas e positivistas, nas palavras de 

Nóbrega (2001), Serge Moscovici reformula a teoria durkheiminiana por volta dos anos 50 do 

século passado, apresentando uma epistemologia psicossocial de interpretação da realidade 

cotidiana.    

Durkheim (1978), por explicar as Representações Coletivas (RC), assentou seus 

postulados numa objetividade que considerava a dicotomização da relação sujeito-objeto, o 

social enquanto estático e impermeável à instabilidade das mudanças individuais e as 

representações coletivas, enquanto conjunto sistemático de elementos que se impõem e 

interpenetram, exercendo coerção sobre os indivíduos, fazendo-os pensar e agir da mesma 

forma. Enfatizando o fenômeno de reprodução do pensamento, abre espaço para a elaboração 

epistemológica do conceito de Representações Sociais segundo Moscovici. 

Esse autor introduz a TRS nos anos 50 na França, quando estudou a apropriação da 

Psicanálise pelos franceses, ou seja, como o saber científico da Psicanálise foi se 

transformando numa forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada enquanto 

“saber prático do senso comum” (NÓBREGA, 2001, p. 60).  

Assentado numa conceituação de um modelo social móvel, dinâmico, transformado 

pela divisão social do trabalho e também pelas contradições de paradigmas da ciência 

moderna, Moscovici substitui o conceito durkheimiano de Representações Coletivas por 

Representações Sociais. Segundo a autora, isso se deu pelo entendimento de Moscovici acerca 

da diversidade da origem dos indivíduos e dos grupos e, também, pelo reconhecimento da 

importância da comunicação que converge os indivíduos numa rede de interações em que 

“qualquer coisa de individual pode tornar-se social e vice-versa” (NÓBREGA, 2001, p.61). 

Para Moscovici (1978), as RS não são homogêneas, pois vivemos na heterogeneidade 

das desigualdades sociais. São sociais por serem adquiridas e geradas na sociedade e 

partilhadas socialmente mediante critérios de “determinações ligadas à estrutura e às relações 

sociais” (JODELET, 2001, p. 34). É caracterizada por um processo criativo, de elaboração 

cognitiva e simbólica que tem como função orientar os comportamentos. Outra contribuição 

que irrompe, na contramão do pensamento moderno com a reformulação da TRS por 

Moscovici, refere-se à elevação do conhecimento do senso-comum ao mesmo patamar do 
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conhecimento científico6. Esse concebido ainda como confuso, inconsistente, desarticulado e 

fragmentado, situado no pólo extremo e oposto do conhecimento científico, Moscovici com 

sua teoria reconhece uma epistemologia popular, descobre uma estruturação e a natureza 

particulares do saber comum, considerando-o uma “organização psicológica autônoma” 

(Nóbrega, 2001 p. 63).  

Por ser um termo polissêmico, causando certa dificuldade na apreensão da sua 

definição, destaco as palavras do próprio Moscovici. RS são um: 

 

sistema de valores, de noções e de práticas tendo uma dupla tendência: antes 
de tudo, instaurar uma ordem que permite aos indivíduos a possibilidade de 
se orientar no meio-ambiente social, material e de o dominar. Em seguida, de 
assegurar a comunicação entre os membros de uma comunidade propondo-
lhes um código para as suas trocas e um código para nomear e classificar de 
maneira unívoca as partes do seu mundo, de sua história individual e coletiva 
(Moscovici, 1969, p. 11). 

 
 

As RS, segundo Jodelet (2001), são fenômenos complexos acionados e em constante 

ação na vida social. Tais fenômenos em relação com a ação são o foco da nossa investigação 

científica, tentando descrevê-los, analisá-los, explicá-los em suas dimensões, formas, 

processos e funcionamentos.  

 A elaboração das RS é proposta por Moscovici (2003) em dois processos 

fundamentais: a Objetivação e a Ancoragem. O processo de Objetivação torna o desconhecido 

em familiar, torna concreto o que é abstrato, pois transforma um conceito em uma imagem ou 

em núcleo figurativo. A Ancoragem insere o objeto num sistema de pensamentos 

preexistentes, estabelecendo uma rede de significações em torno do mesmo. Também traz a 

condição de familiaridade do desconhecido. Através da comparação com categorias já 

conhecidas, o objeto novo reajusta-se para que se enquadre na categoria conhecida. É um ato 

de classificar e nomear alguma coisa. Suas funções também são apontadas pelos 

pesquisadores (NÓBREGA, 2001; JODELET, 2001; ABRIC, 1998), caracterizando-as pela 

orientação de condutas, por possibilitarem a comunicação e explicarem a realidade social, 

além de definir identidades guardando as singularidades dos grupos. Neste estudo, estaremos 

atentos tanto aos mecanismos de construção das RS de “Física” e “Ensinar”, “Química” e 

“Ensinar”, quanto ao desempenho de suas funções, uma vez que nosso objetivo é 

                                                           
6 A elevação do conhecimento do senso comum ao mesmo patamar do conhecimento científico se traduz em 
termos axiológicos e não em termos epistemológicos.  
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compreender como os licenciandos vão-se tornando professores sob uma perspectiva 

psicossocial.  

 Configurando-se como dois dos campos de pesquisa apontados por Wagner (1998), 

este estudo caracteriza-se por apreender RS no domínio da ciência popularizada, uma vez a 

produção de um conhecimento popular, nas palavras do autor, consiste num mosaico de ideias 

e teorias científicas desconectadas de suas fontes originais. Eles ficam “ontologizados” e 

objetivados (WAGNER, 1998, p. 05). Caracteriza-se também como imaginação cultural, pois 

as RS aqui capturadas cumprem o propósito de dar a realidade às coisas que habitam o mundo 

social, no qual os objetos sociais têm uma longa história estabelecida. Segundo Carvalho 

(2003), tais representações não apenas recriam os objetos, mas definem os atores como parte 

complementar dos mesmos, dando-lhes o sentido de pertença a comunidades e culturas 

específicas. 

 Como trataremos de RS de grupos de licenciandos em Física e Química acerca de 

Objetos gestadas no universo reificado, Andrade (2003a) afirma que, para os conhecimentos 

científicos serem constitutivos das RS, com o propósito de utilização, são fragmentados, 

articulados aos conhecimentos, valores, regras e visões de mundo já familiares aos atores 

sociais e, aqui especificamente, aos licenciandos. Com base nesta perspectiva, as 

contribuições de Wagner (1998) nortearão alguns questionamentos, tais como: Quando os 

licenciandos aproximando-se de suas práticas constroem RS na tentativa de interpretar a 

realidade pedagógica e quais conteúdos simbólicos utilizam? Como se dá a transposição dos 

conhecimentos científicos referentes à “Física” e “Ensinar”, “Química” e “Ensinar” em seus 

sob uma perspectiva psicossocial?  

O uso da TRS subsidia explicações de fenômenos educacionais e, especificamente, no 

caso de formação de professores, elucida marcas dos contextos e dos grupos nos quais foram 

produzidas, além das análises dos seus conteúdos explicarem como “os mecanismos pelos 

quais fatores propriamente sociais agem sobre o processo educativo e influenciam seus 

resultados” (GILLY, 2001, p. 321). Isto é sobremodo imprescindível neste estudo, pois os 

conteúdos representacionais, ao serem identificados, balizarão análises acerca de suas 

implicações à configuração do trabalho de ensino como atividade profissional. É o que 

tentaremos estabelecer ao longo deste trabalho. Abaixo apresentaremos a estrutura do nosso 

trabalho que se compõe de quatro capítulos.  
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A estrutura do Trabalho 

 

 No Capítulo 1, Percurso Metodológico/ Movimento I Adágio Affetuoso, buscamos 

tratar sobre o caminho empírico da pesquisa. Nossa intenção é, além de expor as bases 

teórico-metodológicas, caracterizar os participantes da pesquisa. Como no transcorrer da 

dissertação as manifestações discursivas estarão entretecidas juntamente com as análises 

teóricas, achamos por bem, situar o leitor desde o princípio acerca dessas informações.  

 Apreender RS requer um arcabouço plurimetodológico, por se tratar de objetos 

simbólicos. Diante disso, o capítulo se dispõe a descrever o universo amostral, mencionando o 

primeiro instrumento metodológico utilizado que será a Técnica da Associação Livre (TALP). 

 Com o objetivo de estabelecer as primeiras aproximações aos conteúdos semânticos 

das RS em estudo, os dados advindos da TALP serão analisados pela proposição de Grize, 

Vergés e Silem (1987 apud ABRIC, 1994, p. 66). Esses resultados possibilitarão a descrição 

do Procedimento das Classificações Múltiplas que será referendado a partir de Roazzi (1995) 

e Andrade (2003). Tal procedimento consiste em apreender objetos simbólicos a partir do 

sistema de categorias e do sistema de classificação que os sujeitos usam na interação com o 

mundo. Como em suas aplicações são geradas manifestações discursivas, que foram gravadas 

e transcritas para o tratamento e análise, os conteúdos daí emergidos serão explicados sob a 

ótica da Análise de Conteúdo, segundo Bardin (1977) e Franco (2005). Na tentativa de 

explicitar inter-relação entre discursos e o pensamento, Vygotsky (2000) nos embasa para 

definir tais contornos. Assim como as contribuições de González Rei (2005) no propósito de 

compreensão sobre o caráter subjetivo da produção de sentidos coletivos veiculados nos 

discursos dos licenciandos. Finalizaremos o Capítulo I com as esquematizações das categorias 

das análises de conteúdo que serão entretecidas no transcorrer dos capítulos subsequentes. 

 No Capítulo 2, Movimento II Vivace Con gusto, Formar os Licenciandos em Duas 

Culturas: Desafios em (Re)Ligar Saberes, procuramos compreender o processo formativo dos 

licenciandos a partir do postulado de que formar seres humanos requer impreterivelmente 

relações entre o sujeito em formação e as necessidades de aprender, buscamos em Charlot 

(2000) tais subsídios. As relações entre os sujeitos de saber - os licenciandos e os saberes-

objetos - “Física” e “Ensinar”; “Química” e “Ensinar” serão articulados mediante as Figuras 

do Aprender defendidas pelo autor. Como tais relações não se dão excluídas do contexto dos 

cursos de formação inicial, procedemos a reflexão sobre o desafio em formá-los no trânsito de 

“duas culturas”: as ciências humanas e as ciências naturais. Termo este cunhado por Snow 

(1995) e revitalizado por Rosa (2005) ao apontar indícios pertinentes entre a tecnociência e 
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humanidades.  Referendamos em Anastasiou e Alves (2005) as críticas concernentes à 

estrutura curricular dos cursos de licenciatura, assim como algumas de suas sugestões no 

sentido de aproximar o campo disciplinar específico ao campo pedagógico. O conceito de 

habitus em Bourdieu (2004) também será explorado quando emergem nas manifestações 

discursivas dos licenciandos conceitos sobre padrões e formas de comportamentos 

concernentes aos referenciais formativos de cada campo. Isto é, características peculiares aos 

professores do campo disciplinar e os professores do campo pedagógico e inerentes à 

formação nestas áreas. Anunciando alguns dos elementos do paradigma da complexidade, 

buscamos em Morin (2006) pontos necessários para identificar elementos reflexivos na busca 

em re-ligar as duas culturas.  

 O Capítulo 3, Movimento III Moderato Delicato, Compreensão Psicossocial dos 

Licenciandos em Física e Química sobre os campos disciplinares, a princípio, serão pontuadas 

preliminares de cunho teórico-epistemológico a respeito da significação, de uma análise 

psicossocial na construção de objetos simbólicos. Tomamos emprestado de Moscovici (1978), 

(2003); Carvalho (2003); Jovchelovitch (1994); Andrade (2003), precisamente, explicações de 

alguns princípios por nós elencados como pertinentes a esse entendimento. São eles: o 

redimensionamento acerca dos espaços de relação entre sujeito e objeto de conhecimento; 

reconceituação das relações entre as categorias indivíduo e sociedade e o reposicionamento 

teórico-metodológico do pesquisador frente à análise e tratamento dos dados.  

 O Capítulo 4, Movimento IV Andante Con moto, Compreensão psicossocial dos 

Licenciandos em Física e Química sobre o Ensinar, apontará o mesmo objetivo do anterior, só 

que o objeto simbólico tratado será o “Ensinar”. As compreensões psicossociais dos grupos de 

licenciandos em Física e Química sobre tal objeto nos remetem, originalmente, a definirmos o 

que é Ensinar. Intentando articular ideários pedagógicos e implicações didáticas 

transversalizados em percursos históricos, Saviani (2007) e Libâneo (1991) nos conduziram a 

essa jornada, evidenciando as principais tendências pedagógicas: tradicional, nova e 

tecnicista, seus princípios e características.  Por serem pujantes nos atuais cotidianos 

escolares, servem de substrato para construção dos conteúdos representacionais sobre tal 

objeto. Em seguida, passaremos a apresentar as compreensões psicossociológicas do grupo de 

licenciandos em Física, seguindo o grupo de licenciandos em Química. 

 Nas “Notas” conclusivas, Movimento V Moderato Animato, exporemos uma breve 

compilação dos resultados encontrados ao longo do trabalho, as constatações decorrentes dos 

encaminhamentos propostos pelas questões norteadoras mencionadas na introdução do 

mesmo e que nos levaram a propor algumas sugestões efetivas na reaproximação das duas 
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culturas, certas de que a todos que se debruçarem a ler este trabalho, terminarão inquietos, 

tendentes a recomeços de novas análises sobre formação e profissionalização docente. É a 

nossa esperança. 
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CAPÍTULO 1/ Movimento I Adagio Affetuoso 

PERCURSO METODOLÓGICO 
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1.1 Caminhos da Pesquisa Empírica  

  

 A relação entre o maestro e a batuta é de sobremodo curiosa, pois denuncia alguns 

fundamentos da arte e da técnica musical. Primordialmente, como maestro, o orientador 

acadêmico e, por extensão, os professores componentes da banca examinadora do trabalho, 

acredito, posicionam-se enquanto tal. O trabalho do regente constitui-se, dentre outros, na 

decifração e no estudo pormenorizado da partitura em seus aspectos estruturais, de tal forma 

que, interiorizando-a, é capaz de compreender e alcançar os andamentos, as linhas melódicas, 

o estilo e o caráter da obra. A sutileza em lidar com a composição do autor, sua personalidade, 

determinará nas palavras de Lago Jr. (2002), um soberano domínio da representação mental 

da partitura. 

 A batuta, uma vareta rígida feita de madeira com a função de, nas mãos do maestro, 

dirigir uma execução orquestral, não constitui por si só, uma mera representação de 

autoridade e poder, mas um instrumento que permite aos músicos integrarem as formações 

orquestrais, podendo ver com clareza a marcação do compasso, a indicação as entradas dos 

instrumentos. Porém, o aspecto mais importante na relação entre ambos, batuta e maestro, “é 

a expressão técnica e de pulsação interior do maestro” (LAGO JR., 2002, p. 244). 

Metaforicamente, neste trabalho, dissemos anteriormente, ser a batuta a expressão de 

curiosidade científica, da inquietação de todos aqueles e aquelas que pesquisam a formação e 

profissionalização docente.  

 Executando o Movimento I Adagio Affetuoso, o Adagio indicando o andamento lento 

da execução deste Capítulo, como de forma vagarosa, calma e no caráter de expressão 

Affetuoso, terno, meigo, pois a seguir falaremos também sobre os licenciandos da pesquisa, 

que tão prontamente se dispuseram a participar. 

O processo de construção de uma pesquisa acadêmica perpassa, sem sombra de 

dúvidas, pelo desvelamento do objeto de estudo possibilitado também pelo aporte teórico-

metodológico. O papel de desvendar os múltiplos e variados significado,s expressos pelos 

dados empíricos em inter-relação com os referenciais teórico-epistemológicos e vice-versa, é 

imprescindível à composição deste trabalho. 

A batuta da investigação científica sobre formação e profissionalização docente entra 

em cena, demarcando as mãos direitas dos maestros, em particular, da maestrina, orientadora 

da pesquisa, impondo o ritmo, o compasso, simbolizando a ordem, clareza, sem, contudo, 

desmerecer o uso das mãos esquerdas, apelativas do caráter de expressão, do canto, 

simbolizando a sensibilidade e nuance afetiva.  
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 Em seus estudos, Roazzi (1995, 2001, 2002) tem aprofundado a questão da verificação 

empírica indicando o Procedimento de Classificação Múltipla (PCM) como referencial 

teórico-metodológico que possibilita a apreensão de representações sociais, ou seja, dos 

sentidos atribuídos aos objetos simbólicos pelas pessoas a partir de suas práticas e de suas 

relações. Por ser um procedimento de investigação que privilegia aspectos qualitativos 

inerentes à natureza dos objetos simbólicos deste estudo – “Física” e “Ensinar”; “Química” e 

“Ensinar”, e por centralizar-se nas formas como os grupos de licenciandos pensavam, sentiam 

e se comportavam com relação às diferentes situações e experiências intrínsecas aos seus 

percursos formativos, é que o adotamos. As formas de ação e conceituação estavam refletidas 

nos sistemas de classificação e categorização manifestos nos momentos de realização dos 

PCM. As categorizações que fizeram e o como atribuíam conceitos a estas nos possibilitou a 

compreensão sobre a natureza destes conceitos e como os organizavam nas relações 

estabelecidas com a prática docente e com a formação, ou seja, foram alcançados os sentidos 

e significados subjacentes aos objetos simbólicos referidos acima.  

 Desta pesquisa participaram cem (100) licenciandos. Cinquenta (50) do curso de 

Física e cinquenta do curso de Química (50) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Campus Natal. Destes, vinte (20) licenciandos de cada campo específico foram 

submetidos à técnica de associação livre (AL) e os 60 restantes, 30 licenciandos em Física e 

30 licenciandos em Química, participaram do PCM. Esta forma de tratar metodologicamente 

o universo amostral é amparada em questões epistemológicas inerentes à própria TRS. 

 Embora tenhamos apreendido RS acerca de objetos simbólicos por dois grupos de 

licenciandos dos cursos de Física e Química da UFRN, numericamente não representativos 

com relação ao total de alunos em cada curso, há, portanto, explicações de ordem 

epistemológicas inerentes à própria Teoria das Representações Sociais (TRS), que nos faz 

considerar seu status social.  

 Jodelet (2001) nos respalda quanto a isso, quando apresenta a questão da partilha 

social das representações à vida coletiva de um grupo, ou até mesmo da sociedade. Segundo a 

autora, considerar a dinâmica social que sustenta a produção de RS em grupos é uma das 

primeiras tentativas de não cairmos no risco de sermos formais e reducionistas acerca dessa 

questão. A partilha implica, pois, a dinâmica social que explica a especificidade das 

representações. A autora destaca outras questões decorrentes de pesquisas7 que partilhar uma 

mesma condição social, por exemplo, acompanha uma relação com o mundo, os valores, os 

                                                           
7 (JODELET, 2001, p. 35) cita vários estudos explicativos sobre a questão da partilha social das RS. Alguns 
deles: Plon (1972); Gilly; Vergès; Kaës (1968); Larrue (1972).  
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modelos de vida e as imposições ou desejos específicos acabam por produzir efeitos sobre o 

modo de conceber a cultura. Ademais, os fenômenos de aderência às formas de pensamento 

da classe, do meio ou grupo a que se pertence, são ensejados pela solidariedade e afiliação 

social, uma vez que “partilhar uma ideia ou uma linguagem é também afirmar um vínculo 

social e uma identidade” (JODELET, 2001, p. 34). Ou seja, a partilha serve à afirmação 

simbólica de uma unidade e de uma pertença, contribuindo para o estabelecimento e o reforço 

do vínculo social.   

 Afirmamos, pois, que tanto o lugar, a posição social que os licenciandos ocupam, as 

relações de saber com seus objetos, as funções que assumem na universidade, na escola e na 

relação de trabalho acabam por determinar os conteúdos representacionais e sua organização, 

por meio da relação ideológica que mantêm com o mundo social. “Assim, a capacidade de 

extensão das representações permite captar, ao nível dos atributos intelectuais de uma 

coletividade, a expressão de sua particularidade” (ibid, 2001, p. 35). 

 Outro argumento de caráter teórico-epistemológico é anunciado por Wagner (1998) 

quando trata acerca da sociogênese das RS. Longe de ser entendido em termos numéricos, o 

processo de funcionamento e manutenção de uma RS acerca de um objeto específico também 

está relacionado ao consenso funcional. Isto é, a necessidade do grupo em manter-se como 

uma unidade social reflexiva mediante a padronização de seu autosistema, dos processos de 

autocategorização e das interações de uma maioria qualificada de membros do grupo.  

 Afirmamos, portanto, que o sistema de RS dos grupos pesquisados esteve subjacente 

às interações coordenadas dos seus membros, de tal forma que seus discursos mediatizaram 

conteúdos representacionais da mesma natureza semântica.  

 Como o uso da AL determina as primeiras aproximações aos conteúdos latentes das 

RS, o PCM possibilitou o acesso aos sistemas classificatórios e categoriais implícitos e 

subjacentes às produções linguísticas de licenciandos. Primeiramente, com 20 licenciandos de 

cada curso, desenvolvemos a técnica de Associação Livre (AL) como meio de acesso ao 

campo semântico das representações.  Posteriormente, com 30 licenciandos de cada curso, 

aplicamos os PCM divididos em duas tarefas: a de Classificação Livre e a de Classificação 

Dirigida, que explicaremos posteriormente, e como mostra a Tabela 1 referente à distribuição 

do universo amostral e os procedimentos metodológicos utilizados por subgrupos. A seguir, 

deter-nos-emos na descrição da população amostral participante da Associação Livre.  
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TABELA 01 : Distribuição do Universo Amostral 
 

Grupos Campos disciplinares    NO de 
Licenciandos 

Procedimentos 
metodológicos 

 
01 

 
Física 

 
50 

 
20 licenciandos da AL 
com as palavras 
“Física” e “Ensinar” 
30 licenciandos: PCM 
“Física”; PCM 
“Ensinar” 

 
02 

 
Química  

 
50 

 
20 licenciandos da AL 
com as palavras 
“Química” e “Ensinar” 
30 licenciandos: PCM 
“Química”; PCM 
“Ensinar” 

 
 
 

1.2 ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 

1.2.1 Quem são as pessoas da pesquisa, participantes da etapa da Técnica da Associação 

Livre (AL) 

 

 Como trabalhamos com a tentativa de compreender como os licenciandos vão-se 

tornando professores a partir das articulações entre as representações sociais de suas áreas 

específicas e sobre o “ensiná-las”, o uso da técnica da Associação Livre se justifica pelo seu 

caráter projetivo. Tal procedimento consiste em uma técnica projetiva que suscita elementos 

para a execução do PCM, correspondendo este à segunda etapa metodológica.  

 A técnica de Associação Livre (AL) permite ascender, pelas vozes dos participantes da 

pesquisa, aos elementos constitutivos do universo semântico sobre os objetos das 

representações sociais, bem como seu conteúdo e sua organização. A partir de uma palavra 

indutora, no caso deste trabalho, as palavras “Física” e “Ensinar” para o grupo de licenciandos 

desta área, e as palavras “Química” e “Ensinar” para o grupo de licenciandos em Química, 

demandou a produção de três palavras, expressões correspondentes a cada uma delas, que lhes 

aflorassem à mente no momento da execução dessa técnica associativa. Suas falas foram 

gravadas e transcritas para análises posteriores.  
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 As pessoas8 participantes da pesquisa despertaram nossa curiosidade pelo fato de 

serem estudantes dos cursos de licenciatura em Física e em Química, ainda não concluintes, 

mas que já exerciam o ofício docente, como também compreendemos as repercussões de seus 

modelos de ensinar e suas concepções sobre ciência, implicados na prática que desenvolvem 

na educação básica. Ademais, suas implicações para a aprendizagem dos alunos e a 

dificuldade de se manterem no exercício docente. 

 Nas licenciaturas, os estudantes são originários de vários cursos: Geografia, Filosofia, 

Biologia, Educação Física, História, Matemática, Ciências Sociais, entre outros, configurando 

um enriquecedor espaço de reflexões sobre a educação, o conhecimento, o aluno, a 

aprendizagem, o ensino e, principalmente, sobre como vão se tornando professores. 

Conscientes da riqueza de oportunidades e ao mesmo tempo do desafio inerente a esse espaço 

de formação inicial, sobretudo pelas diferentes linguagens, discursos e representações, 

optamos por estudar no presente momento com os discursos de licenciandos de Física e 

Química por serem campos das ciências naturais, por termos lecionado a disciplina Psicologia 

da Educação em algumas turmas desses cursos no período de 2006 e 2007 e, também, pelos 

alunos do ensino fundamental, segundo segmento e os alunos do ensino médio apresentar 

dificuldades nestas disciplinas.  

Os licenciandos participantes da pesquisa estavam no curso de formação inicial, 

imersos em contextos de prática docente. Estudantes de práticas de ensino ou em estágios 

supervisionados do próprio curso de licenciatura, ou como bolsistas do PET (Programa de 

Educação Tutorial), como professores do PROCEEM (Programa Complementar de Estudos 

para alunos do ensino médio) ou de escolas particulares, e outros com contratos temporários 

no Estado ou Município.  

É interessante a informação disponibilizada pela Coordenadora de órgãos Regionais de 

Educação CORE – Natal/ RN, em agosto de 2008, sobre os contratos de licenciandos pela 

Secretaria do Estado. Atualmente no Estado são em torno de três mil estagiários contratados 

que trabalham em escolas estaduais. Eles suprem vagas de professores efetivos da Rede que 

estão afastados ou ausentes por licença médica, falecimento, exoneração, aposentadoria ou 
                                                           
8 O termo pessoa advém da perspectiva teórica de SPINK (2004) em contraposição às dicotomias sujeito-objeto; 
indivíduo-sociedade. Busca-se, com isso, enfatizar a dialogia, em vez de privilegiar a individualidade ou a 
condição de sujeito. A pessoa é vista no jogo de relações sociais, inserida num constante processo de negociação, 
desenvolvendo trocas simbólicas, num espaço de intersubjetividade, remetendo à produção de sentidos nas 
práticas discursivas do cotidiano.  
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vacância. Importante mencionarmos que alguns dos licenciandos acabam por serem 

contratados como “estagiários", mas, na verdade, assumem a função de professores 

substitutos, sem formação completa e sem supervisão, orientação, acompanhamento para 

quem está iniciando na docência.  

Diferentemente ocorre com os que exercem a função de ensino no Programa de 

Educação Tutorial (PET). Este atualmente é coordenado pela Secretaria de Educação 

Superior/ MEC (Ministério da Educação) vinculado a pró-reitorias de graduação de 

instituições de ensino superior. Associa ensino, pesquisa e extensão, destinando-se a grupos 

de alunos que demonstra potencial e interesse para o desenvolvimento de atividades que 

ampliam a aprendizagem prevista na oferta curricular formal. Constitui-se, portanto, em uma 

modalidade de investimento acadêmico em cursos de graduação que tem sérios compromissos 

epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. Com uma concepção baseada nos moldes de 

grupos tutoriais de aprendizagem e orientada pelo objetivo de formar globalmente o aluno, o 

PET não visa apenas proporcionar aos bolsistas e aos alunos do curso uma gama nova e 

diversificada de conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de contribuir para 

sua melhor qualificação como pessoa humana e como membro da sociedade é o que consta o 

manual do PET (2002). Dentre outras atividades, os “petianos” estão inseridos em atividades 

docentes, pois dão aulas de nivelamento para os recém chegados do vestibular para 

ingressarem a universidade.  

 Outro tipo de programa que envolve os licenciandos em exercício docente mesmo 

estando ainda em formação inicial, é no PROCEMM. Este programa foi iniciativa da UFRN 

ao delinear o Plano de Ação para a gestão 2003-2007 junto com a Pró-Reitoria de Graduação 

– PROGRAD, com o intuito de viabilizar novas formas de acesso democrático à universidade 

dos alunos menos favorecidos da nossa sociedade, como também investir em ações 

pedagógicas e administrativas para garantir a permanência e o sucesso desses alunos.  

 Aos alunos de escolas públicas são oferecidos, mediante a efetivação do PROCEEM, 

reforço nos que em decorrência das fragilidades do ensino médio não foram bem 

sistematizados.  Um dos objetivos do PROCEEM incide diretamente nos dados coletados 

desta pesquisa e diz respeito ao estímulo aos alunos das licenciaturas a lecionar no ensino 

médio, entrando em contato com outros contextos e com alunos reais. 

As tabelas que apresentaremos a seguir nos dão uma ideia do perfil de licenciandos 

que participaram da pesquisa. Informações significativas acerca dos seus cursos específicos, 

sobre os locais onde trabalhavam, como também sobre o tempo que exerciam a prática 

docente serão descritas abaixo e são provenientes das perguntas sobre as variáveis externas 
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realizadas antes da AL. Primeiramente, procuramos cruzar as variáveis entre idade e gênero 

como indicado nas Tabelas abaixo: 

 

TABELA 02: Cruzamento das variáveis idade e gênero – Licenciandos em Física 
Idade          Gênero Gênero Total 
 Feminino    Masculino  
18 aos 21 anos 03 06 09 
22 aos 25 anos 01 08 09 
26 aos 30 anos  0  02 02 
Total 04  16 20 

 
 

Podemos perceber que, dos 20 licenciandos, 4 são mulheres, contabilizando um 

percentual de 20,0% da amostra. A faixa etária que corresponde ao maior número de 

incidência com relação à presença feminina é a dos 18 aos 21 anos, com apenas uma 

licencianda na faixa entre 22 e 25 anos, indicando uma população feminina jovem. A 

predominância masculina na amostra de licenciandos em Física é indicada pelos 80% de 

participantes. Ao todo são 16 licenciandos, dentre os quais 8 correspondem à faixa dos 22 aos 

25 anos, 6 na faixa entre 18 e 21 anos e apenas 2 com idade entre 26 e 30 anos. Além da forte 

presença masculina, os licenciandos são mais velhos do que a população feminina. Os 

indicativos da amostra de Química demonstram certa semelhança com relação á de Física, 

conforme percebemos na Tabela 03:  

 

TABELA 03:Cruzamento das variáveis idade e gênero – Licenciandos em 
Química 

Idade Sexo Sexo Total 
 Feminino       Masculino  
19 a 23 anos 03               05 08 
25 a 28 anos 02               05 07 
29 anos em diante  01             04 05 
Total 06       14 20 

 

Como na amostra de licenciandos em Física, há ascendência da população masculina, 

correspondendo a 70%: são 14 licenciandos em Química. As licenciandas, em número de 6, 

estão mais distribuídas em termos de idade do que as da amostra de Física. Na variação da 

idade entre 19 aos 23 anos, temos 3 licenciandas, 2 na faixa entre 25 e 28 anos e 1 dos 29 em 

diante. A idade de licenciandos equiparam-se nas variações entre 19 e 28 anos, são 5 em cada 

faixa etária e 4 dos 29 anos em diante. Ambos os cursos mostram certa homogeneidade no 

que diz respeito à idade e ao gênero, por ser predominantemente jovem e ter maior incidência 
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da população masculina. Além das informações sobre idade e gênero de licenciandos, 

registramos dados sobre os períodos dos cursos em que se encontravam no momento dessa 

etapa da pesquisa, como é possível visualizar nas Tabelas 04 e 05: 

 

TABELA 04: Períodos que estavam cursando na licenciatura em Física 

Períodos do Curso No de Licenciandos Porcentagem 
1o ao 3o                  07 35,0 
4o ao 6o                      08 40,0 
7o e 8o                  05 25,0 
Total                 20 100,0 

 
 

Vale ressaltar que a amostragem se deu pelo critério de adesão e pela condição dos 

licenciandos de estarem imersos em espaços-tempos de apropriação de novas concepções do 

meio científico na universidade e, concomitantemente, em práticas docentes. Podemos 

observar que os licenciandos do 1o ao 6o períodos aderiram à pesquisa em maior número. 

Sendo 7 os que cursavam desde o 1o ao 3o períodos, representando 35 dos participantes, e 8 

licenciandos dos períodos 4o ao 6o , cerca de 40% do total. Como estávamos trabalhando com 

a disciplina Psicologia da Educação no setor 3 na UFRN, em turmas correspondentes a esses 

períodos, já tínhamos certa aproximação com alguns dos participantes. Porém, os licenciandos 

dos períodos 7o e 8o
, por serem concluintes e estarem em estágio supervisionado, foram mais 

difíceis de serem encontrados nos corredores do setor de aulas. Embora tivéssemos tido o 

apoio do professor de Estágio Supervisionado quanto ao acesso aos licenciandos, a adesão 

desses foi menor. Esses representam 25% do total. Apenas 5 licenciandos se dispuseram a 

participar dessa etapa da pesquisa.  

 

TABELA 05: Períodos que estavam cursando na licenciatura em Química 

Períodos do Curso No de Licenciandos Porcentagem 
2o e 3o                  02 10,0 
5o e 6o                      07 35,0 
7o e 8o                  11 55,0 
Total                  20 100,0 

 
 

Em contrapartida os números da amostra de licenciandos em Química já indicam 

alguns diferenciais. Os concluintes do curso, cerca de 55%, ou seja, 11 licenciandos, foram os 

que participaram em maior número. Usamos de uma estratégia diferenciada. Devido à 

incompatibilidade de nossos horários com os horários da disciplina estágio supervisionado 
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para o curso de Química, procuramos, junto às professoras de estágio supervisionado deste 

curso, as escolas do Estado em que estavam estagiando e nos dirigimos ao local para 

realizarmos essa etapa da pesquisa. Podemos notar que os licenciandos iniciantes estavam no 

2o e 3o períodos, representando 10% do total e os 35% restantes, 7 licenciandos, estavam 

cursando o 5o e o 6o períodos. Na Tabela posterior como podemos ver que os licenciandos em 

Física estavam exercendo a função docente em escolas estaduais e privadas, no Programa 

Complementar de Estudos para Alunos do Ensino Médio - PROCEEM9 e em uma escola de 

um assentamento do MST10, conforme indica a Tabela 6: 

 

TABELA 06: Distribuição de licenciandos em Física de acordo com o local de 
prática docente 

 
Subgrupos Local de Prática Docente No de Licenciandos Percentual 

01 Escolas do Estado 13 65,0 
02 Escolas Privadas 3 15,0 
03 PROCEEM 3 15,0 
04 Escola do MST - assentamento 1 5,0 

Total  20 100,0 
 

A maioria deles concentra suas experiências em escolas estaduais, são 65% do total 

correspondendo a 13 licenciandos. Embora alguns deles trabalhassem em mais de uma escola, 

no momento de preenchimento dos protocolos de caracterização, mencionaram apenas uma 

única escola. O número de licenciandos com prática docente em escolas privadas equipara-se 

aos com prática no PROCEEM, configurando 15% de licenciandos em cada contexto. 

Chamou-nos atenção o aparecimento da prática em escola de assentamento. Apenas 1 

licenciando estava inserido nesse contexto não tão comum quanto os locais de prática docente 

em escolas estaduais, por exemplo. Por ser um espaço carente de profissionais da área, com 

certeza as escolas de assentamento ganhariam em termos de qualidade pedagógica se 

houvesse um número maior de licenciandos envolvidos.  

 

 

 

                                                           
9 O PROCEEM: Programa Complementar de Estudos para Alunos do Ensino Médio. Nesse período a 
coordenação do programa estava a cargo da Profa. Dra. Erika dos Reis Gusmão Andrade. 
10Essa escola é articulada a uma dimensão mais ampla, pois o MST é um movimento social com matrizes 
pedagógicas fortes, nas palavras de Caldar (2001), fundamentais na reflexão de um projeto educativo que se 
contrapõe aos processos de exclusão social, e que ajude a reconstruir a perspectiva história e a utopia coletiva de 
uma sociedade com justiça social e trabalho para todos.  
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TABELA 07: Distribuição de licenciandos em Química de acordo com o local de 
prática docente 

 
Subgrupos Local de Prática Docente No de Licenciandos Percentual 

01 Escolas do Estado 14 70,0 
02 PROCEEM 4 20,0 
03 Escolas Privadas 2 10,0 

Total  20 100,0 
 

Os dados apontam a conformidade entre a amostra do grupo de licenciandos em Física 

com os de Química quanto ao local da prática docente. Ambos principiam suas experiências 

em escolas estaduais. O número de licenciandos em Química que trabalhavam no Estado 

soma 14, que em termos percentuais equivalem a 70% do grupo especificado. O fato de 

concentrarem suas experiências em escolas estaduais em ambos os cursos deve-se a duas 

questões: o Estado possuir um sistema de contrato remunerado temporário de licenciandos 

ainda em processo de formação inicial; e a segunda diz respeito aos licenciandos estarem 

cursando períodos correspondendo aos estágios supervisionados11 que geralmente os 

encaminham para essas escolas, conforme indica as Tabelas 3 e 4 acima descritas. Entre os 

licenciandos em Química, o PROCEEM é apontado como segundo local de prática, 20% de 

licenciandos, e as escolas privadas correspondem a 10% da amostra; apenas 2 licenciandos 

exerciam suas práticas nessas escolas.  

Com o intuito de observar a questão de quando os licenciandos são inseridos nos 

espaços de prática docente durante a trajetória do curso, cruzamos os dados entre as variáveis 

do tempo de prática docente e o período no curso, as 8 e 9 em cada curso, respectivamente. 

 

TABELA 08: Cruzamento das variáveis tempo de prática docente e período no 
curso – Licenciandos em Física 

 
Tempo de Prática Docente Períodos  

no Curso 
Períodos 
no Curso 

Períodos 
no Curso 

Períodos 
no Curso 

 1o ao 3 o 4 o ao 6 o 7 o ao 8 o Total 
Até 6 meses 4 3 0 7 
1 a 2 anos 3 3 3 9 
3 a 4 anos 0 1 2 3 
4 anos em diante 0 1 0 1 
Total 7 8 5 20 

 

                                                           
11 Na estrutura curricular do curso de licenciatura em Física os quatro estágios supervisionados iniciam a partir 
do 5o semestre se prolongando até o 8o semestre. Já o curso de licenciatura em Química diurno, a estrutura 
curricular aponta para os quatro estágios supervisionados iniciando no 5o nível indo até o 8o. O curso de 
licenciatura em Química noturno o primeiro dos quatro estágios supervisionados começa no 7o nível 
sucessivamente até ao 10o.  
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Na amostra de licenciandos em Física observamos que ao iniciarem o curso já 

conseguem de alguma forma inserirem-se em ambientes de prática docente. De acordo com a 

Tabela 7, dos 35% do total, 4 estavam cursando do 1o ao 3o período, exercendo a licenciatura 

em até 6 meses e os 3 restantes já em prática docente em até 2 anos. Com relação ao 4o ao 6o 

período, este equivale a 40% da população amostral: 3 licenciandos estavam em contato com 

a cultura da docência por até 6 meses. Com 1 a 2 anos, outros 3 licenciandos também 

constavam como participantes do processo. Apenas 1 com o período de 3 a 4 anos de prática e 

um outro, mais de 4 anos. Dos 5 licenciandos dos períodos 7o ao 8o
, 3 deles já contavam com 1 

a 2 anos de prática e os 3 licenciandos restantes, com 3 a 4 anos. Pela extensão do tempo de 

prática docente em relação aos períodos do curso, os números mostram que os licenciandos do 

curso de Física entram em contato com práticas da docência logo no início do curso, 

permanecendo neste exercício e ultrapassando até os períodos de contato prático obrigatório 

dos estágios supervisionados. Em contraposição, não é o que demonstram os dados numéricos 

referentes ao curso de licenciatura em Química. Parece-nos que os licenciandos em Química 

entram um pouco mais tarde em contato com o exercício da prática docente deixando para 

exercê-la mais em meados do curso e nos períodos conclusivos. É o que apresenta a Tabela 9. 

 

TABELA 09: Cruzamento das variáveis tempo de prática docente e período no 
curso – Licenciandos em Química 

 
Tempo de Prática Docente Períodos no 

Curso 
Períodos no 

Curso 
Períodos 
no Curso 

 

 2o e 3 o 5 o e 6 o 7 o e 8 o Total 
Até 1 ano 1 2 1 4 
2 a 3 anos 0 2 5 7 
4 a 6 anos 0 1 4 5 

6 anos em diante 1 2 1 4 
Total 2 7 11 20 

 

Os 10% da amostra de licenciandos em Química cursavam o 2o e 3 o períodos com 

variações em termos de tempo de prática docente de até 1 ano a 6 anos em diante. Dos 7 que 

estavam nos 5o e 6o períodos, 2 tinham até 1 ano de prática, com 2 a 3 anos, mais outros 2 

licenciandos, com o tempo de 4 a 6 anos, em atividades de licenciatura apenas 1 e com 6 anos 

em diante de exercício docente os 2 licenciandos restantes. Nos períodos 7o e 8o com maior 

percentual da amostra, cerca de 55% do total, apresentam os mais experientes na docência. 

Apenas 1 licenciando exercia a função até 1 ano, como também apenas 1 licenciando com 6 

anos em diante de prática docente. Com uma trajetória de prática de 2 a 3 anos de experiência: 
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5 licenciandos, e os outros 4, mais experientes, confirmam uma trajetória de 4 a 6 anos 

imersos em contextos escolares exercendo a licenciatura.  

 Os 20 participantes da Associação Livre do campo de Física geraram em suas 

evocações 120 palavras, das quais 60 referentes à palavra indutora “Física” e 60 referentes à 

palavra indutora “Ensinar”. No grupo de licenciandos do campo de Química, da mesma 

forma. Os 20 participantes geraram em suas evocações 120 palavras, 60 relacionadas à 

palavra “Química” e 60 palavras relacionadas a “Ensinar”, totalizando 120 palavras. A análise 

dos dados obtidos pela Associação Livre correspondeu à proposição de Grize, Vergés e Silem 

(1987 apud ABRIC, 1994, p. 66), que consideram e analisam o sistema categorial elaborados 

pelas pessoas da pesquisa. Foi permitido nos aproximar do conteúdo das representações, 

mediante três indicadores: a frequência, a ordem do item na aparição das associações e a 

importância do mesmo para a pessoa quando solicitada a destacar qual dos três era o mais 

importante. Foram realizadas elaborações de correlação entre os itens das associações (Física/ 

Ensinar; Química/ Ensinar) com base nos indicadores acima descritos. À medida em que iam 

sendo correlacionadas, as configurações significativas reforçaram hipóteses, exatamente pela 

frequência e organização dos elementos daí emergentes. As Tabelas a seguir apresentam as 

palavras evocadas pelos licenciandos de física e sua frequência de aparecimento com relação 

ao item “Física” e ao item “Ensinar”. Como também as palavras evocadas pelos licenciandos 

de Química com relação à “Química” e “Ensinar”.  

 

 TABELA 10: Campo Semântico da tarefa de Associação Livre com a palavra 
estímulo: “FÍSICA”. 

Palavra Freqüência 
1.Ciência 07 
2. Dificuldade 07 
3. Entendimento de Fenômenos 05 
4.Vontade 05 
5. Cálculo 04 
6. Natureza 04 
7. Conhecimento 04 
8. Cotidiano 03 
9. Estudo 03 
10. Lógica 03 
11. Realidade 03 
12. Newton 02 
13. Prática 02 
14. Transmissão de Conteúdo 02 
15. Aprendizagem 01 
16. Einstein 01 
17. Imaginação 01 
18. Movimento 01 



 

 

47 

19. Nasa 01 
20. Vida 01 
Total das Evocações 60 
 
TABELA 11: Campo Semântico da tarefa de Associação Livre com a palavra estímulo – 

“ENSINAR” para o grupo de licenciandos em Física. 
 

Palavra Freqüência 
1. Aprendizagem 05 
2. Educação 05 
3. Felicidade 05 
4. Transmitir Conhecimento 05 
5. Dificuldade 05 
6. Escola 04 
7. Função Social 04 
8. Aluno 03 
9. Contextualização 03 
10. Metodologia 03 
11. Amor 02 
12. Conhecimento 02 
13. Perseverança 02 
14. Professor  02 
15. Qualidade 02 
16. Amigo 01 
17. Carisma 01 
18. Coragem 01 
19. Fácil 01 
20. Interagir 01 
21. Medo 01 
22. Orgulho 01 
23. Paciência 01 
Total das Evocações 60 

 
 

TABELA 12: Campo Semântico da tarefa de Associação Livre da palavra estímulo: 
“QUÍMICA”. 

 
Palavra Freqüência 

1. Átomo 06 
2. Cotidiano 06 
3. Transformação 06 
4. Reações 05 
5. Matéria 04 
6. Orgânica 04 
7. Ciência 03 
8. Experiência 03 
9. Princípios 03 
10. Criatividade 02 
11. Dedicação 02 
12. Descoberta 02 
13. Estudo da Matéria 02 
14. Inorgânica 02 
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15. Cálculo 02 
16. Cinética 02 
17. Conhecimento 01 
18. Cultura 01 
19. Mercado de Trabalho 01 
20. Metodologia 01 
21. Raciocínio 01 
22. Subjetividade 01 
Total de Evocações 60 
 
 
 TABELA 13: Campo Semântico da tarefa de Associação Livre com a palavra 
estímulo: “ENSINAR” para o grupo de licenciandos em Química 
 
  Palavra Freqüência 
1. Aprender  06 
2. Dedicação 05 
3. Transmitir Conhecimento 05 
4. Compromisso 04 
5. Educar 04 
6. Troca de Conhecimento 04 
7. Conhecimento 04 
8. Paciência 03 
9. Satisfação 03 
10. Didática 03 
11. Dificuldade 03 
12. Formar Cidadãos 02 
13. Aluno 02 
14. Avaliação 01 
15. Cooperação 01 
16. Coragem 01 
17. Ensinar 01 
18. Estudar 01 
19. Falta de Reconhecimento 01 
20. Jogo de Cintura 01 
21. Leitura 01 
22. Ofício 01 
23. Psicologia 01 
24. Resultado 01 
25. Transformar Vidas 01 
Total de Evocações 60 
 
 
 Através do estudo da semelhança dos sentidos que os participantes atribuíram às 

palavras da Associação Livre, nós reagrupamos por aproximação semântica que nos permitiu 

criar quadros para a Organização das Palavras por Campos Semânticos. Lembrando que as 

mesmas palavras aqui apresentadas foram as utilizadas no PCM, portanto, as categorias 

inerentes ao grupo Física estão descritas abaixo, seguindo de suas análises. Subsequente, 

seguem as descrições dos campos semânticos do grupo de Química e suas análises. 
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 Ressaltamos que mesmo as palavras com a frequência 01 permaneceram devido à 

significação para o objeto de estudo, como também a relevância em mobilizar as justificativas 

das entrevistas do PCM. 

 

TABELA 14: Organização das palavras por Campo Semântico - “FÍSICA” 
 

Campo 1 
Conceito de Física Ciência 

Campo 2 
Atributos do Aluno de Física 

Campo 3 
Objetos de Estudo 

da Física 
Ciência Aprendizagem Vida 

Entendimento de Fenômenos Transmissão de Conteúdo Movimento 
Conhecimento Estudo Cotidiano 

Einstein Vontade Natureza 
Newton Dificuldade Realidade 

 Cálculo Nasa 
 Lógica  
 Imaginação  
 Prática  

 
 
 Os elementos do campo 1 parecem indicar o conceito de Física enquanto Ciência. O 

campo 2 corresponde aos atributos do aluno de Física, com ressalva a palavra imaginação, 

que é investida do sentido de abstração e não de inventividade quando lemos suas 

explicações. O terceiro campo diz respeito aos objetos de estudo da Física. 

 O que antecipamos a partir das evocações emitidas gravadas e transcritas nos 

momentos das Associações Livres é que o campo 1 pode ser indicativo de uma concepção de 

ciência Física resumida a uma visão ingênua. É o que parece indicar as explicações de 

licenciandos quando disseram as palavras “ciência”, “Einstein” e “ Newton”. Uma visão que 

se resume em afirmar que os cientistas, quase heróis, inventam, observam e descobrem fatos 

empíricos da natureza, tentando descrevê-los através da linguagem matemática. Como 

revelado nos enunciados de licenciandos de Física que se seguem, acerca dos sentidos 

empregados a palavra Física12: 

 

[...] porque Física explica os fenômenos naturais...o que é uma coisa natural é 
uma coisa que se pode dizer...lógica (01/02). 

 
 Física digamos assim ... é uma ciência que tenta estudar, tenta  explicar a 
 nossa realidade, né ... a nossa concepção que a gente  tem do  mundo,né 

                                                           
12 Os códigos dos trechos das falas dos licenciandos estarão definidos pelo uso de parêntesis com números 
referentes ao grupo de Física 01 e grupo de Química 03. Cada licenciando participante dessa etapa da pesquisa, 
isto é, da TALP, recebeu um número que variou de 01 a 20. Correspondendo a quantidade de participantes desta 
técnica, 20 licenciandos de cada grupo.  
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 ...ela tenta traduzir matematicamente por idéias a realidade que 
 nós temos na nossa frente (01/04). 
 
 Sei lá, vem uma imagem, sei lá, de uma pessoa inteligente, digamos  um 
 herói entre aspas (01/12). 
 
 
 Como parte de um sentido híbrido entre ciência e conteúdo curricular, pareceu-nos que 

os licenciandos falavam da posição de alunos do curso de Física. A Física passa a ser tanto 

campo científico, como disciplina acadêmica a ser transmitida pelo professor. Como se lê 

abaixo: 

 [...] quando eu ouço Física vem transmissão de conteúdo, entendimento 
 de fenômenos e... mais o que... que poderia falar com  relação a física... 
 tem a álgebra (01/09). 
 
 Física é... a matéria Física, né é o que a gente estuda aí é... as  relações da 
 natureza (01/10). 
 
 A Física ela me levou a isso, a saber, a conhecer o mundo. A física é 
 uma  ciência maravilhosa das quais eu gosto muito e ela me dá prazer, 
 em conhecer o mundo, em desvendar as... as... os... a natureza, desvendar 
 as leis que nos regem (01/14).  
 
 
 As palavras “entendimento de fenômenos” e “conhecimento” podem indicar a 

ratificação da hipótese anterior no que se refere ao aspecto híbrido da concepção de Física 

enquanto ciência e matéria acadêmica para esses licenciandos. Já que denotam em suas vozes 

a relação de saber sobre Física. Nas palavras de Charlot (2000): “relações de saber são as 

relações sociais consideradas sob o ponto de vista do aprender. Indicam a localização das 

pessoas diante do aprender”, ao se reportarem a palavra “conhecimento”, e a expressão 

“entendimento de fenômenos”. 

 

 [...] porque é isso que nos move a conseguirmos coisas melhores na vida 
 (01/20).  
 
 [...] porque com o aprendizado eu vou criar um conhecimento na minha 
 cabeça, na minha memória e com esse conhecimento eu posso construir 
 algo, modificar algo, melhorar algo pra mim e para as  pessoas a minha 
 volta (01/05). 
 
 [...] porque é a que leva a... a... sim... no caso, os alunos a se aterem mais 
 a matéria, a curiosidade em entender a natureza, bem mais que as outras 
 coisas a álgebra, alguns não levam em conta e outros já levam, mais a 
 parte de entender os acontecimentos é que mais chama atenção (01/09). 
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  O campo 2, dos atributos dos alunos de Física, pode anunciar elementos 

imprescindíveis ao processo de “aprendizagem” dos próprios licenciandos enquanto 

estudantes da área visando à “transmissão de conteúdo” na posição de professores. As 

palavras “lógica” e “imaginação” são apontadas como ferramentas cognitivas desse processo, 

e o “cálculo” como ferramenta instrumental. Como se vê nas vozes de licenciandos: “a partir 

da lógica que você pode desenvolver os cálculos e compreender melhor o assunto.” (01/02). 

Com relação à palavra “imaginação”: “porque se você não tiver imaginação não consegue ver 

o que se pede” (01/10). Para superar a “dificuldade” inerente à área, por ser uma disciplina 

difícil e complexa, as palavras “vontade”, “estudo” e “prática” aparecem como condições para 

facilitar seu entendimento. É o que pode ser sugerido nas citações abaixo: 

  

 [...] porque sem vontade a gente não chega a lugar algum, né?” 
 (01/17). 
 
 [...] porque a dificuldade claro que ela vai aparecer, agora você tem que 
 estudar muito pra superar elas, entendeu? (01/13). 
 

Acho que a prática é mais importante. Porque aí você  vai entender mais 
ou menos como é que vai funcionar mesmo a Física, né, porque na prática 
é tudo mais fácil, né (01/15). 
 

 

 O campo 3 compreende as palavras “vida”, “movimento”, “cotidiano”, “natureza”, 

“realidade”, que parecem ser entendidas pelos licenciandos como elementos do objeto de 

estudo da Física. A palavra “Nasa” remete a um lócus de aplicação dos conhecimentos 

produzidos pela ciência.  

 

 Eu acho o cotidiano porque é algo que envolve nossa  realidade... é Física 
 ... aí me vem muito essa palavra, essa associação de Física com o 
 cotidiano... Física digamos assim... é uma ciência que tenta estudar, 
 tenta explicar a nossa realidade (01/04). 
   
 É... cotidiano... e... aplicações muitas... muito grande o campo pra 
 trabalhar Física (01/08). 
 
 Eu acredito que a Física ela se detém a todos os processos naturais, certo, 
 os cálculos e as outras coisas é segundo plano (01/19). 
 
 
 As primeiras hipóteses construídas a partir das associações desses três campos se 

referem a uma aproximação sobre os elementos da representação social sobre a ciência Física 
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e sobre o ser aluno desse campo disciplinar. A Matemática é mencionada como instrumento 

para explicar e descrever seu objeto de estudo, a natureza, a realidade, o movimento. 

 
TABELA 15: Organização das palavras por Campo Semântico – “ENSINAR” para o 

grupo de licenciandos em Física 
 

Campo 1 
Atributos Didáticos 

Campo 2 
Ação Educativa 

Campo 3 
Atributos dos 
Professores 

Campo 4 
Dificuldades da Prática 

Aprendizagem Educação Felicidade Dificuldade 
Transmitir 

Conhecimento 
Função Social Perseverança  

Não é Fácil 
Aluno Escola Medo Qualidade 

Professor  Orgulho  
Contextualização  Coragem  

Metodologia  Paciência  
Conhecimento  Amor  

Interagir  Carisma  
  Amigo  

 
  

 O campo 1 relaciona os elementos didáticos do ensinar. O campo 2 apresenta 

associações com a ação educativa, destacando a escola enquanto instituição sistematizada a 

desempenhar um papel social. No campo 3 são apresentados os atributos dos professores, com 

ênfase aos aspectos afetivo-emocionais presentes na constituição da subjetividade do ser 

professor. O quarto campo expressa as dificuldades da prática docente, como resultantes dos 

embates do trabalho docente cotidiano. Destaca-se o sentido antagônico da palavra fácil e o 

labor docente na tentativa de atingir uma qualidade de seu trabalho.  

 O campo 1 sugere os atributos didáticos envolvidos no fazer docente. Parece anunciar 

a relação professor-aluno na palavra “interagir” como essencial à docência, “[...] é como lidar 

com a pessoa, tá certo. É questão de relacionamento porque eu acho bom... lidar com pessoas 

é... é muito bom, mas você tem que corresponder também né, não é só monólogo não dá, tem 

que ter os dois” (01/15).  

 A palavra “conhecimento” na relação com o ensinar sugere sua indispensabilidade, 

pois parece ser substituída estritamente pelo sentido de Física como matéria escolar e como 

instrumento de emancipação de ideias, visão de mundo. Como indicam as vozes de 

licenciandos: 
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 [...] porque sem o conhecimento não teria como ensinar nada... 
 conhecimento da matéria que você sabe o que ta dando... não é falar 
 porque ouviu... tem que saber o que está fazendo (01/03). 
 
 [...] porque o conhecimento é algo que transforma, digamos assim... a 
 cabeça das pessoas, né... ela age no sentido de... de... tirar você de uma 
 realidade e abrir horizonte pra você nesse sentido... abrindo visões, novas 
 realidades... novas... a respeito de uma determinada situação...você 
 começa ver o mundo de forma diferente (01/04). 
 
 
 A palavra “contextualização” sinaliza uma complementação da anterior. Sugere a 

relação do “conhecimento” da Física enquanto matéria escolar, com o dia-a-dia dos alunos. 

Seria propor uma relação da matéria escolar Física dando exemplos do cotidiano dos alunos. 

 

 Física é... a matéria Física, né é o que a gente  estuda aí é... as  relações 
 da natureza [...] é... algo acontece... você ta passeando na rua vê uma 
 situação que é estudada em sala de aula, entendeu... então eu  acho que 
 influencia muito eles vão evoluindo na Física e vendo o que acontece no 
 dia-a-dia, né,  vendo os fatos, né (01/10). 
 
 Na prática eu procuro sempre mostrar pros os alunos que a Física ela 
 tenta  explicar os movimentos da gente, da gente de carro, de objetos 
 inanimados,  objetos que você cria, entendeu? eu tento passar pra eles 
 isso que a Física tenta explicar tudo isso (01/13). 
 
 [...] é analisando ele mais fisicamente assim... é... a gente olha pra um 
 carro  em movimento ai a gente imagina já aquelas coisinhas, as leis 
 que  movimentam (01/12). 
 
 

 O sentido manifesto nas associações com relação à palavra “professor” apresentam 

sobre o que é peculiar ao seu fazer, o “transmitir conhecimento”, mediante o domínio do 

conteúdo e das técnicas para transmiti-lo. A “metodologia” é indispensável, pois aponta para 

um saber fazer como garantia de aprendizagem do aluno. É o que sinalizam suas 

justificativas: 

 

  Eu consigo transmitir o assunto bem, e você consegue notar que o aluno 
 é... compreendeu e não só absorveu o assunto (01/02). 
 
 O... o  aquele conteúdo que você ta passando... a facilidade e o modo 
 mais  simples de entendimento por parte dos alunos é importante (01/09). 
 
 [...] porque a metodologia é como você vai passar aquele conteúdo inclui 
 uma série de coisas, né como você vai passar, como passar atenção desses 
 alunos, né, mostrar pra eles interesse pela matéria [...] então tem que 
 despertar neles esse interesse e como fazer isso é aí entra a metodologia, 
 como fazer isso (01/11). 
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 [...] porque eu acredito que a partir dela, da metodologia você pode fazer 
 com que o diferencial pra que seu aluno possa alcançar algum  objetivo, a 
 partir da sua disciplina (01/19). 
 
 
 A palavra “aluno” parece indicar uma figura central no processo, no sentido de ser a 

finalidade do trabalho docente, “porque, senão, não tinha trabalho pra mim.” (01/07). Aqui a 

palavra “aluno” se refere especificamente ao alunado do ensino fundamental e médio. Como 

sentido de figura individualmente responsável e mobilizadora do seu próprio 

desenvolvimento, do querer aprender, articulando-se com sua inclusão, dos licenciandos na 

posição de aluno. Não se remetendo somente aos seus alunos do ensino fundamental e médio. 

Esse sentido é complementado pelo uso da palavra “aprendizagem” logo em seguida referida:  

 

 [...] porque eu acho que é o desenvolvimento que desencadeia todo o 
 processo de educação, o querer desenvolver [...] porque envolve querer 
 entender realmente todos os fenômenos envolvidos pelos quais a física 
 trata  (01/18). 
 
 
 A palavra “aprendizagem” parece indicar, fundamentalmente, a relação do licenciando 

com o conhecimento Física. A posição dele em relação ao seu objeto de conhecimento 

enquanto aluno. Ele precisa ter vontade e dedicação para aprender Física primeiro, para 

depois dar aulas. Embora já estejam imbricados sobre o fazer pedagógico, parece que ainda 

não se autorizam como professores, pelo fato de não dominarem o conteúdo da Física. É o 

que sugere suas justificativas: 

    
 Dedicação no sentido de se entregar ao que estuda ao que está 
 estudando... a  toda matéria que já se viu... que eu escutei ... uma vez... eu 
 acho... uma frase boa... a matéria que eu faço... né... o curso que eu faço, 
 física, a matéria que  não se pode sair de casa sem bater continência pra 
 ela...todo dia tem que ir lá abri o livrinho olhar pra ver se... porque 
 sempre tem uma surpresa aqui e outra ali... (01/03). 
 
 [...] porque com o aprendizado eu vou criar um conhecimento na minha 
 cabeça, na minha memória e com esse conhecimento eu posso 
 construir algo, modificar algo, melhorar algo pra mim e para as pessoas a 
 minha volta (01/05). 
 
 o aprender acho que vai servir só pra mim, né... o ensinar vai servir  pra 
 eles como conteúdo (01/10). 
 
 [...] aprender, dá aula de novo [...] porque aprender é a base de... 
 quando você aprende você tá, tá propenso a fazer tudo o que você 
 quiser, aprender é uma das capacidades que você tem  que não tem 
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 limites pra isso. Pra ensinar você tem que aprender, tem que  saber, 
 tem que aprender também (01/12). 
 
 [...] porque sem vontade a gente não chega a lugar algum, né? eu acho 
 porque se a gente, é...  ensina sem vontade, né a gente não ensina nada  na 
 verdade (01/17). 
  
 
 O campo 2 sugere uma fragmentação da ação educativa. O educar e o ensinar ocupam 

espaços diferenciados, mas podendo estar associados esporadicamente. O primeiro refere-se à 

orientação para a vida, no sentido mais amplo. E o segundo restringe-se ao ato de transmissão 

do conteúdo, sistematizado na “Escola”. A ação educativa, quando relacionada à escola, 

refere-se à “função social” do professor. As justificativas parecem indicadas nas vozes de 

licenciandos, “ensinar... transmitir conhecimento, educar não é só transmitir conhecimento” 

(01/01). 

 
 O orientar pra vida é... às vezes aquele conteúdo fica na sala de aula, 
 mas o que eu oriento pra vida, né que às vezes eles... também, isso é uma 
 troca eles levam pra fora da sala de aula, né (01/13). 
 
 Ensinar seria modificar concepções... né seria também passar 
 informações  (01/04). 
 
 Ensinar pra mim é realização, é... é cumprimento do meu dever e, me 
 sentir  que estou fazendo a minha parte na sociedade[...] fazer meu 
 trabalho bem  feito, [...] na prática eu procuro sempre mostrar pros os 
 alunos que a física tenta explicar os movimentos da gente (01/13). 
 
 

 O campo 3 pode anunciar os atributos do ser professor, ter qualidades afetivas de 

caráter imperioso no fazer docente, por sinalizar aspectos afetivo-emocionais presentes na 

relação professor-aluno e determinantes ao processo do ensinar. As palavras “felicidade”, 

“perseverança” e “amigo” denotam os atributos constitutivos da subjetividade do professor 

que, como um amálgama, vai se configurando com os atributos do ter. Estes parecem ser 

sugeridos pelas palavras: “medo”, “orgulho”, “coragem”, “paciência”, “amor” e “carisma”.  

 O enfrentamento diário com o seu fazer, desdobra-se em receio, exigindo certa 

coragem para continuar exercendo o papel que lhe cabe. Como autorecompensa, o professor 

se orgulha de ser perseverante, creditando-lhe dignidade e honra. É o que parece indicar suas 

evocações:  

    

 Que há entre o professor e o aluno, seria é... ser o amigo, né. Porque o  
 professor tem que ser o amigo do aluno as vezes tem que ser o pai, a 
 mãe o conselheiro, não fica só na parte didática [...] eu creio não tem 
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 como... você  é... fugir dessa relação de amizade  que deve existir de 
 companheirismo entre as pessoas (01/06).  
 
 [...] porque se você não tem amor pelo... por você tá ensinando pra 
 aqueles alunos você não consegue ter carisma com eles e não  consegue  
 passar absolutamente nada de conhecimento porque você como se 
 fechasse... colocasse uma parede na sua frente (01/08). 
 
 Ensinar... diria amor, coragem, perseverança [...] amor. Porque sem 
 isso  aí, e pra sala de aula, ensinar física, tem que isso mesmo (01/14).  
 

 O campo 4 refere-se às condições da prática docente, ao enfrentamento do trabalho e a 

busca por sua qualidade. A palavra “dificuldade” no ensinar parece centrar-se em duas 

condições. Na dificuldade em ensinar Física por ser uma matéria difícil e também pelo aluno 

não ter competências matemáticas que facilite esse processo. A palavra “fácil” parece estar 

em sentido antagonizado. Não é fácil ensinar Física. É o que sugere as justificativas: 

 

Essa palavra, dificuldade, porque eu quero dizer o seguinte: eles não têm 
base. Aí que física usa muito a matemática, né aí eles já não  sabem 
matemática aí mais complicado fica a física (01/01). 

 
 [...] como é que posso dizer... dificuldades... em relação a passar o 
 conteúdo, já como professora... e... nossa que difícil... (01/08). 
 
 
 A palavra “qualidade” pode estar indicando o aproveitamento do aluno na sua relação 

com o aprender, “porque a qualidade é o que vai garantir que ta sendo proveitoso [...] a 

certeza da aprendizagem [...] o... aquele conteúdo que você ta passando” (01/09). 

 As hipóteses levantadas a partir das Associações Livres desses quatro campos sugerem 

aproximações aos elementos da RS do “Ensinar” da vertente leiga da Pedagogia Tradicional. 

Alguns dos indicativos consubstanciados nessa concepção emergem dos enunciados dos 

licenciandos, quando dizem respeito tanto à preponderância do papel do professor enquanto 

possuidor e transmissor do conteúdo, quanto à motivação para a realização do trabalho escolar 

dependentemente das características pessoais do professor para manter o aluno interessado na 

matéria, por isso percebe-se uma ênfase nos atributos do professor nos aspectos afetivo-

emocionais. Associados à ênfase na metodologia e na qualidade do ensino como garantia do 

aproveitamento do rendimento do aluno.  

 A tentativa até o presente momento foi o de estabelecer primeiras leituras acerca dos 

elementos representacionais suscitados nas evocações das Associações Livres. As 

representações sociais, segundo Jodelet (2001), são fenômenos complexos acionados e em 

constante ação na vida social. Os elementos que as denotam como fenômeno compreendem 
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aspectos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, 

opiniões, imagens, etc. Vale salientar que todos eles são organizados sob a aparência de um 

saber sobre o estado da realidade. É o que ficou notório na visão de licenciandos sobre como 

pensam seu campo disciplinar e sobre o ensinar. Estes significantes em relação a ação foram o 

foco da nossa investigação, com o intuito de tentar descrevê-los, analisá-los, explicá-los em 

suas dimensões, formas, processos e funcionamento.  

Como as representações sociais estão presentes em nossos cotidianos, embrenham-se 

em nossas relações, em nossas comunicações, como também nos objetos reais e simbólicos 

que produzimos e consumimos, aproximar dos elementos das representações sociais de 

licenciandos dos cursos de Física e de Química trouxe algumas possibilidades de releituras a 

respeito de uma veia dos seus processos formativos. No caso do curso de Física, 

especificamente nesse momento, como primeiras aproximações das hipóteses interpretativas 

sobre as articulações entre as representações sociais de Física e Ensinar, podemos apontar 

alguns elementos. Embora os licenciandos estejam na relação com o fazer docente, não se 

autorizam frente ao conhecimento “Física” como professores. Enquanto na posição de alunos, 

se relacionam com a Física concebida como ciência. Quando se posicionam frente à Física 

enquanto professores, a Física é esvaziada de sua dimensão científica e passa a ser 

considerada como matéria escolar. 

 Na relação de construção do conhecimento Física, os licenciandos parecem requerer 

atributos que eles consideram inatos, como a imaginação e a lógica. Com isso emerge a 

abordagem mecanicista pelos reiterados exercícios práticos.  

 O ensinar designa um modelo de professor tradicional enquanto aquele que detém o 

conhecimento a ser transmitido ao aluno. Por eles ainda não dominarem o conteúdo Física, 

consideram-se alunos e o aprender é direcionado a eles mesmos, como condição de se 

autoafirmarem “ser” professor. Quando se colocam na posição de professor enfaticamente 

lançam mão dos requisitos dos aspectos afetivo-emocionais. O que pode reforçar a ideia 

anterior do não domínio dos atributos necessários ao “ser” docente, buscando na relação 

afetiva respaldo para isso. Passamos agora a descrição e análise dos campos semânticos de 

“Química” e “Ensinar” Química. 

 

TABELA 16: Organização das palavras por Campo Semântico – “QUÍMICA” 
 

Campo 1 
Conceito de 

Química 

Campo 2 
Elementos da 

Disciplina 

 Campo 3 
Atributos do Professor de 

Química 

Campo 4 
Finalidades do 

Estudo de 
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Ciência Química 
 

Ciência Átomo  Criatividade Cotidiano 
Descoberta Matéria  Dedicação Cultura 
Princípios Orgânica  Subjetividade Mercado 

de Trabalho 
Experiência Inorgânica  Conhecimento  
Metodologia Cinética  Raciocínio  

 Reações  Cálculo  
 Transformações    
 Estudo da Matéria    
     

  

 O campo 1 diz respeito ao conceito de Química ciência. O segundo refere-se aos 

elementos da disciplina Química. O campo 3 são colocados os atributos do aluno de Química 

como imprescindíveis  ao estudo dessa ciência. O quarto diz respeito às finalidades do estudo 

da Química. 

                O campo 1, referente a conceito de Química enquanto ciência, agrupa as palavras 

“descoberta”, “princípios”, “experiência”, “metodologia” e “ciência”, e dão a impressão de 

concepção de ciência, pois em suas evocações, os licenciandos parecem concebê-la como 

ciência abstrata que usa metodologia, experimentos e descobertas com o objetivo de verificar, 

confirmar e produzir conceitos relacionados ao cotidiano. É o que indicam em suas falas: 

 

 [...] descoberta... a Química é uma ciência muito abstrata ela trabalha 
 mais  com o pensamento, você tem que ver além do que você possa 
 imaginar na  realidade do problema, da questão (03/13). 
 
 A matéria é com ela que nasce tudo (03/15). 
 
 [...] porque a Química ela é muito abstrata, então você precisa  seguir 
 regras, métodos [...] associado a coisas que você veja no dia-a-dia (03/19). 
 
 [...] porque a Química ela estuda [...] tudo o que ocorre na natureza 
 tem  uma reação Química, né então pro químico é muito importante 
 conhecer a reação Química e os produtos que são formados, né pra 
 poder  manipular esses produtos (03/20). 
  

 Nota-se que o campo 2 oferece os elementos que compreendem a disciplina Química 
em sua interface com os seus objetos de estudo e suas modalidades. As palavras “átomo”, 
“matéria”, “reações”, “transformações” e “estudo da matéria” parecem indicar os primeiros 
elementos. E as palavras “orgânica”, “inorgânica” e “cinética” designam as modalidades da 
Química. Como se lê nas justificativas de licenciandos:  
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 Na Química... porque de um modo geral a química é exatamente isso, é 
 o estudo das transformações... dos materiais, da matéria e tudo mais 
 (03/04). 
 A Química é um processo de transformação [...] transformar a  natureza 
 (03/03). 
 
 Devido a Química a estudar a matéria. Matéria é tudo que a gente ta 
 vivendo, tudo que a gente vive no universo (03/08). 
  
 Inorgânica... eu me identifico mais com esse ponto da Química... assim... 
 química inorgânica é a parte que estuda desde o início dos átomos até 
 química quântica (03/01). 
 
 
 O campo 3 refere-se aos atributos do professor de Química e parece indicar pistas 

sobre as qualidades ou condições que o licenciando, enquanto professor, deve ter ou 

desenvolver na sua relação com esse campo disciplinar. Por a Química ser difícil, eles 

precisam ter “criatividade”, “dedicação”, “conhecimento” da área, e desenvolver o 

“raciocínio” e o “cálculo”. É o que sugerem suas falas: 

 

 [...] raciocínio lógico, criatividade... porque é  importante não só na 
 hora  de fazer ciência, mas principalmente na hora de transmitir 
 conhecimento, e, uma ciência como a química que existe um bloqueio 
 geral  da grande massa,a criatividade é essencial pra que a gente consiga 
 estimular as pessoas a tentar buscar esse conhecimento (03/09). 
 
 A gente percebe que muita gente precisa da gente porque se a gente 
 não for muito dedicado os próximos virão piores né? [...] Química é um 
 curso  muito difícil apesar de eu já ter um curso de farmácia eu percebo a 
 dificuldade que os colegas se encontram eu encontro menos  problemas, 
 [...] mas mesmo assim eu percebo a dificuldade que os colegas tão 
 enfrentando (03/16). 
  
 
 A palavra “subjetividade” pode sugerir dois sentidos. O primeiro relacionado a 

Química, por não ser uma ciência objetiva, nas palavras de licenciandos, no sentido de 

apresentar em seus experimentos, respostas inesperadas, contrárias às hipóteses por eles, a 

priori, levantadas. O outro sentido sugere a subjetividade do próprio químico enquanto 

indivíduo singular, com características pessoais peculiares frente ao estudo da disciplina e no 

seu desempenho no mercado de trabalho.  

 O campo 4 pode sinaliza finalidades de se estudar Química. A palavra “cotidiano” 

aparece como lócus de aplicação da Química, sendo ela em responsável em responder às 

demandas do meio. É o que podemos visualizar em suas falas: “[...] Química... o cotidiano, 

levando em virtude os problemas ambientais que tem tido” (03/06). “ [...] o meio ambiente, 
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qualidade de vida, eu acho que a gente vai precisar muito daqui pra frente, com certeza” 

(03/10). 

 Já a palavra “mercado de trabalho” pode estar sinalizando uma opção do aluno pela 

licenciatura face às dificuldades da empregabilidade no mercado para o bacharel em Química. 

“[...] o mercado de trabalho, porque assim... como professor licenciando eu vejo que muito 

mais amplo, muito mais aberto pra gente do que bacharel” (03/12). 

 Em sua relação com a Química, os licenciandos, quando mencionam a palavra 

“cultura”, podem estar sugerindo dois sentidos. Um referente ao cabedal de conhecimentos, o 

saber adquirido por uma pessoa mediante seu estudo. E o outro, antropológico, como conjunto 

de padrões de comportamento, de crenças e costumes de um determinado grupo social.  

 Desses quatro campos podemos elencar indicativos de representação social sobre 

Química e sobre o professor de Química. Sinalizando as primeiras hipóteses interpretativas, a 

Química parece ser concebida como ciência com a função de interpretar os fatos cotidianos a 

partir de experimentos, visando descobertas científicas.  

 A concepção de professor de Química parece ser explicitada na relação entre o 

licenciando como sujeito e o seu objeto de conhecimento.  Os licenciandos falam sobre essa 

relação na posição de professor. 

                                                                                                                    

TABELA 17: Organização das palavras por Campo Semântico – “ENSINAR” para o 
grupo de licenciandos em Química 

 
Campo 1 

Atributos Didáticos 
Campo 2 

Ação Educativa 
Campo 3 

Atributos do 
Professor 

Campo 4 
Dificuldades da 

Prática 
Ensinar Educar Dedicação Dificuldade 

Jogo de Cintura Formar Cidadãos Compromisso Falta de 
Reconhecimento 

Transmitir 
Conhecimento 

Transformar Vidas Paciência  

Aprender Cooperação Coragem  
Ofício  Satisfação  
Aluno  Troca de 

Conhecimento 
 

Resultado    
Leitura    
Didática    
Estudar    

Avaliação    
Conhecimento    

Psicologia    
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                O campo 1 corresponde aos atributos didáticos do fazer docente. O segundo destaca 

elementos da ação educativa, apontando o papel social da educação sistemática. No campo 3 

estão os atributos do professor, referindo-se ao ser docente. O campo 4 aponta para as 

dificuldades da prática. 

 O campo 1, dos atributos didáticos, diz respeito à compreensão do ensinar. Nas 

evocações a palavra “ensinar” parece estar relacionada com um “ofício”, impregnado do 

sentido de sacerdócio e caracterizado pelo domínio do conteúdo.  

 O professor precisa aprender primeiro o conteúdo, através da “leitura”, do “estudo”, 

adquirir “conhecimento” para depois “transmitir” aos seus alunos. É o que parece indicar as 

falas de licenciandos: 

 

 Ensinar [...] é um ofício eu acho sabe... é um ofício que cada um deve  ter 
 porque é um sacerdócio... mesmo (03/16).  
 
 [...] pra você ensinar você tem que ter aquele gosto de aprender o que... 
 assim...o máximo pra poder passar pro aluno aquilo que você  aprendeu, 
 né?! Aquilo que você é... estudou (03/02). 
 
 [...] porque acima de tudo eu acho que tenho que está me atualizando,
 sempre ta estudando porque a Química, eu acho assim... de um modo 
 geral... digo assim... na minha área que é uma ciência que está sempre  em 
 mudanças, teorias novas e uma coisa que eu posso ter aprendido hoje...
 amanhã pode ser completamente diferente (03/04). 
 
 
 As palavras “didática”, “jogo de cintura”, “resultado”, “avaliação” e “psicologia”, 

correlacionadas a partir dos sentidos em que foram produzidas nas falas de licenciandos, 

podem sinalizar a técnica de ensinar. Os modos de fazer e de “transmitir conhecimento” são 

enfatizados pelos preceitos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais 

eficiente. Como dizem: 

 

 Primeiro eu preparo as aulas né, de maneira que seja coerente pra todos 
 os alunos e trago experimentos onde hoje a aula só vale se for prática 
 pois, hoje em dia as coisas estão tão... tão assim... dinâmicas, 
 globalizadas que o aluno, ele precisa de mais dinamismo na aula, portanto 
 é desta maneira (03/07). 
 
 Ensinar... tá na minha cabeça... só um pouquinho... organização, 
 elaboração e...como se fosse transpor as elaborações e organizações, né... 
 transmitir, né. O transmitir porque eu elaborei, né o objeto de  estudo 
 que  eu elaborei pra os alunos. como elaborar assunto, e... organizar, 
 transmitir pra eles de uma forma com o cotidiano (03/08). 
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 [...] o conhecimento, se você não souber você não pode utilizar da 
 psicologia e nem da paciência pra da aula (03/17). 
 
 
 A concepção de “didática” suscitada nas vozes de licenciandos parece trazer uma 

concepção sobre a relação entre teoria e prática no enfoque do empirismo em sua prescrição 

metodológica.  

 A teoria como conjunto metódico de conhecimentos técnicos e a prática como um 

lócus para sua aplicação. Como se observa: “[...]eu tenho levado coisas práticas, eu tenho 

buscado das aulas de práticas de ensino [...] e aí eu tenho levado muita coisa que a professora 

dá nas aulas e eu tenho levado assim, a xérox fiel e levado pra sala de aula e tentado 

aplicar”(03/19). 

 O campo 2 diz respeito a ação educativa e parece sugerir uma concepção de “educar” 

no sentido amplo, estabelecida em vários âmbitos sociais e no sentido restrito de caráter 

escolar. Na escola se caracteriza pela transferência de conhecimento.  

 A ação de Educar carreia objetivos de “transformar vidas”, “formar cidadãos”, com a 

finalidade de uma sociedade melhor. A palavra “cooperação” sugere o papel social do 

professor na atividade educativa. Ele como cooperador no processo formativo do aluno. 

 

 Formar cidadãos eu acho que é a partir daí você pode ter uma  sociedade 
 melhor, quando você começa educar melhor as pessoas, educar, formar 
 cidadãos, e passar um pouquinho do que a gente sabe,  transferir 
 conhecimentos (03/10). 
 
 [...] porque pela educação você tem uma perspectiva de futuro de algo 
 novo (03/11). 
 
 [...] ensinar... transformar vidas, e formar cidadãos é uma forma de 
 enxergar você como um cooperador. Cooperador de formação, 
 formador de opinião (03/20). 
 
 
 O campo 3 corresponde aos atributos do professor. As palavras “dedicação”, 

“compromisso”, “paciência” e “coragem”, falam de condições volitivas do professor 

essenciais ao exercício de sua função. Como indicam as falas de licenciandos: 

 

 [...] dedicação... porque se você trabalha com educação você tem que  ter 
 essa vontade de... de, apesar de..de ser muito difícil a área de educação 
 mas a vontade de fazer com que as pessoas consigam vencer, consigam 
 é ter acho que um futuro melhor na vida (03/15). 
 
 Dedicação... porque tudo o que a gente faz com amor a gente  procura 
 fazer  bem feito (03/09). 
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 [...] ensinar... paciência, persistência e jogo de cintura porque  nem 
 sempre eles estão abertos pra o aprendizado... assim quando isso 
 acontece... eu converso... sempre eu converso muito... dizendo que... 
 tipo...  que eles precisam crescer nesse ponto e que vão se arrepender um 
 dia se  não mudarem... (03/01). 
 
 
 A palavra “satisfação” parece sinalizar um sentido de retorno, de compensação para o 

professor diante da aprendizagem do aluno. Como uma recompensa. É o que parecem dizer 

em suas falas: “satisfação do aluno ter aprendido porque na verdade o que vale a pena, o 

professor ter a, a...a concepção daquilo que ele tá ensinando e todos os alunos estão 

assimilando” (03/07) . “porque pra mim assim, como professor o tempo que já trabalhei se 

torna mais satisfatório quando eu vejo que realmente tem acontecido o aprendizado no aluno” 

(03/12).  

 A palavra “troca de conhecimento” parece indicar não uma troca de conhecimento 

estabelecida na relação entre professor e aluno. Pois nesta haveria uma relação de 

transferência mútua entre as respectivas partes.  

 O sentido que emerge desse campo, parece sugerir uma troca de posicionamento do 

próprio licenciando, de aluno para professor e, ao mesmo tempo, na sua relação com o objeto 

de conhecimento Química e seu fazer docente.  

 Em suas evocações é possível visualizar que, quando o licenciando se refere ao 

“aluno” nesse contexto de “troca de conhecimento”, não é o aluno do ensino fundamental e 

médio, é o seu reposicionamento aluno-professor face ao objeto de conhecimento e ao seu 

fazer. Como se observa nas falas abaixo: 

 

 [...] porque quando você ensina você tá aprendendo alguma coisa para 
 si e quando você aprende você também de certa forma ta ensinando 
 alguém aquele conteúdo (03/05). 
 
 [...] a troca de conhecimento porque você tá trabalhando com pessoas  e 
 sempre tem algo a mais pra você aprender e descobrir (03/13). 
 
 Ensinar... acho que nutrir...diagnosticar e ajudar..a mim e ao aluno 
 também... é um processo de troca [...] porque o aluno que procura o 
 professor ele tem uma deficiência, lógico...então acho que se estou 
 mais  preparada e se eu tive acesso ao conhecimento é minha obrigação 
 ensinar (03/03). 
 
 
 O campo 4 diz respeito as dificuldades da prática. A palavra “dificuldade” parece estar 

interligada ao sentido dos obstáculos que os professores enfrentam em seus fazeres, 
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denunciados pelas mazelas do sistema educacional público, diferentemente do sistema 

privado. Como sugerem seus discursos: 

 

 É como eu te digo, eu não estou mas em escola particular, to na escola 
 pública e há um monte de obstáculos, principalmente nesse  semestre 
 que  houve paradas infinitas e na escola que eu estou trabalhando, 
 quando pára na quinta, pára na sexta, só temos duas aulas de química e aí 
 foi complicado esse semestre... está sendo (03/19). 
 
 Com relação à palavra “falta de reconhecimento”, o sentido por eles suscitado se 

correlaciona com as palavras “coragem” e “dedicação” do campo 3. Elas acentuam a 

dimensão de sacerdócio da docência, no campo 1. Embora enfrentem a falta de 

reconhecimento por parte do governo pelos baixos salários e da sociedade pela desvalorização 

da profissão, seu ofício, impulsionado pela coragem e dedicação, está acima de tudo, pois 

carrega um sentido de sacrifício e, ao mesmo tempo, de dignidade por exercerem uma função 

importante na formação do cidadão.  

 

 Dedicação, é... gostar, né de ensinar também, tem que gostar  e as vezes 
 um  pouco, assim... falta de reconhecimento [...]quando você gosta você 
 automaticamente você dedica também (03/18). 
 
 [...] porque se você trabalha com educação você tem que ter essa essa 
 vontade de...de, apesar de..de ser muito difícil a área de educação mas  a 
 vontade de fazer com que as pessoas consigam vencer, consigam é ter 
 acho  que um futuro melhor na vida  (03/15).  
 
 
 Como resultado das hipóteses interpretativas surgem aproximações à representação 

social de “Ensinar” Química. Podemos apontar como indicativos dessa análise que parece 

coexistir um amálgama de concepções de uma Pedagogia tradicional e da Pedagogia nova, 

esta última, nas suas duas tendências: a experimental e a experiencial. A tendência 

experimental desse movimento aparece como um fazer de base empírica, objetivo e 

experimental. Por isso dão força as palavras “metodologia” e “didática”. A tendência 

experiencial, denotada pela presença de postulados humanista do ideário pedagógico, se 

agrupa a palavra “psicologia” vista como suporte à prática. Em virtude da concepção do 

aprender implícita em suas explicações indicar o peso em um processo volitivo individual, 

desencadeado pelo desenvolvimento do aluno, surgem pistas de elementos representacionais 

correlacionados a concepção cognitivista do processo de ensino-aprendizagem. O aluno, o 

próprio licenciando, se mostra como figura central do processo, a relação interpessoal com o 

professor é garantia para a aprendizagem. Ensinar é visto como ofício que, antes de ser 
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exercido, cabe ao professor gostar de aprender e buscar adquirir conhecimentos relativos ao 

campo disciplinar através da leitura e do estudo para só então transferi-los aos alunos. 

 O professor aparece como aquele que precisa dominar o conteúdo e a técnica a ser 

aplicada na prática. Em suas justificativas percebemos que eles se autorizam como 

professores de Química, embora no contexto de “troca de conhecimento” haja um 

reposicionamento deles mesmos como alunos-professores, face ao seu objeto de 

conhecimento e ao ensinar. 

 Quanto às primeiras articulações entre os elementos das representações sociais de 

“Química” e “Ensinar”, podemos ressaltar que os licenciandos se autorizam a ser professores 

de Química. Quando posicionados como alunos, relacionam-se com a Química ciência. Na 

relação com a construção do conhecimento Química, os licenciandos dão a entender que esta 

resulta da exercitação e dos atributos cognitivos como o “raciocínio” e o “cálculo”. 

Feitas algumas aproximações aos elementos representacionais dos grupos de 

licenciandos em Química e Física, pelas hipóteses interpretativas dos dados evocados na 

técnica da Associação Livre, pudemos perceber indicações de como os licenciandos 

reorganizam cognitivamente os conceitos gestados no universo reificado, o que pensam e 

como pensam suas práticas pedagógicas, nas articulações entre as categorias científicas e as 

pedagógicas. As análises dos elementos representacionais suscitaram algumas pistas acerca do 

como vem se configurando o modelo do que é ser professor nos referidos cursos. Pelos 

licenciandos estarem em processos de formação, mas imersos numa cultura escolar, onde o 

jogo de exigências do fazer profissional e do ser profissional está em um momento decisivo 

de configuração. Tentar capturar as representações sociais nos levou a tal perspectiva de 

conhecer o professor em seu processo formativo, nas espacialidades do cá e do lá. Ou seja, 

nos espaços da ambiência universitária e nos espaços de produção da sua profissionalidade 

nas escolas. É tentar conhecer o processo de enculturação por eles vivenciados. 

 

1.2.2 PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÕES MÚLTIPLAS – PC M  E ANÁLISE 

DE CONTEÚDO 

 

O resultado das primeiras aproximações às representações sociais advindo da técnica 

da associação livre anteriormente mostrada, possibilitou compor, mediante a frequência dos 

itens e a semelhança semântica dessas palavras, fichas para a elaboração dos procedimentos 

de classificações múltiplas (PCM), demarcando a segunda etapa da investigação. O PCM, 

diferentemente das metodologias tradicionais de apreensão do objeto a ser pesquisado, 
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destacou o caráter qualitativo, não apenas das categorias, mas da construção do sistema de 

classificação que os licenciandos usavam nas interações que estabeleciam com o objeto. A 

utilização desse procedimento possibilitou condições para compreendermos seus sistemas 

conceituais enquanto sujeito individual, como dos próprios grupos aos quais pertencem. 

Segundo Roazzi (1995) os estudos que propõem o PCM têm como interesse conhecer 

a maneira como os sujeitos pensam, sentem e se comportam em relação a importantes fatos e 

experiências da vida. Esse procedimento pressupõe que o sujeito possui um conhecimento 

estruturado do mundo no qual ele está inserido. Para o autor, o que caracteriza cada estrutura 

ou categoria é a relação conceitual entre os elementos pertencentes a esta estrutura. Nas 

palavras do autor: 

Pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam quando 
interagem com os aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender 
como as pessoas pensam em relação a estes aspectos e como os 
conceitualizam (Ibid. , p. 12). 
 

O PCM ocorre em duas etapas: a Classificação Livre (CL) e a Classificação Dirigida 

(CD). A Classificação Livre: “[...] onde o sujeito é convidado a considerar uma série de itens 

ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e a classificá-los ou categorizá-los de 

acordo com algum critério que possua um significado para ele” (ROAZZI, 1995, p. 12). 

Lembrando que os itens dessa etapa referem-se às palavras que emergiram da técnica de 

associação livre. Esses itens foram trabalhados de acordo com os objetivos e marco teórico do 

estudo.  

A Classificação Dirigida: “[...] é realizada quando o pesquisador deseja verificar uma 

hipótese sobre um aspecto específico das conceptualizações dos indivíduos” (ROAZZI, 1995, 

p. 14). Aqui, o critério de classificação foi fornecido pelo entrevistador; o número de 

elementos em cada grupo, a definição dos grupos, etc. são definidos pelo entrevistado. É 

extremamente útil para a comprovação de categorias do critério de classificação livre, 

sustentando ou não sua validade. 

A tarefa de classificação múltipla consistiu, na pesquisa, em solicitar aos 60 

licenciandos, 30 de cada licenciatura, conforme visto anteriormente, que apresentassem suas 

ideias e concepções sobre seu campo disciplinar, Física e Química e sobre o Ensinar mediante 

duas classificações: a Classificação Livre e a Classificação Dirigida concernentes ao PCM. 

Ou seja, cada PCM é realizado em dois momentos, um destinado à Classificação Livre, o 

outro, à Classificação Dirigida.   
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Realizamos, quatro PCM, dois para cada grupo dos 30 licenciandos. Com o grupo de 

Física, o PCM Física e o PCM Ensinar. Com o grupo de Química, o PCM Química e o PCM 

Ensinar. 

Com relação ao PCM Física, para o grupo de Física, foram oferecidas aos licenciandos 

21 fichas e 24 para o PCM “Ensinar”. O grupo 2, dos licenciandos em Química, foram 23 

fichas para o PCM “Química” e 25 para o PCM “Ensinar” cada uma ficha contendo a 

inscrição de um dos itens (palavras) da técnica da associação livre realizada anteriormente 

com os 20 licenciandos de cada grupo específico. O número de fichas dos itens para cada 

grupo já contém a ficha da palavra estímulo “Física” e “Ensinar” para o grupo 01 e a ficha da 

palavra “Química” e “Ensinar” para o grupo 02. As fichas seguiram a ordem de frequência da 

maior para a menor e foram numeradas em seu verso. Oferecemos para cada licenciando 

individualmente as fichas contendo os itens selecionados e pedimos que olhassem para todas 

elas e as organizassem de 02 até 06 grupos da maneira que lhes parecesse mais conveniente. 

A quantidade proposta para a formulação dos grupos, de 2 a 6, é assim definida com base nas 

referências de Roazzi (1995). Depois de organizados, sabendo, portanto, que o licenciando 

estava livre para alocar quantas fichas quisesse em cada grupo, só a partir de então 

perguntávamos a ele se estava realmente de acordo com a sua proposição. Pedíamos em 

seguida que explicassem o critério norteador de cada classificação e os comentários relevantes 

para a compreensão do significado de cada agrupamento. Após o agrupamento, tomávamos 

nota, em protocolo, da configuração construída pelo licenciando através dos números no verso 

de cada ficha além de registrar em gravador as justificativas que orientaram tal procedimento. 

Dessa forma realizaram-se as classificações livre do PCM “Física” e do PCM 

“Química”, destinados a cada grupo correspondente.  

Os mesmos 30 licenciandos de cada grupo após realizarem as classificações livres dos 

PCM correspondentes aos seus campos disciplinares, submeteram-se individualmente ao 

procedimento da classificação dirigida. Colocávamos numa escala em ordem decrescente 

cinco fichas com as palavras: muitíssimo associado, muito associado, mais ou menos 

associado, pouco associado e não associado, representando uma hierarquia de associações. 

Retiradas as palavras estímulo “Física”; “Química”; nos momentos dos PCM específicos, o 

licenciando era instruído a compor sua classificação pela relação de correspondência entre 

cada palavra estímulo e as outras palavras das fichas. Depois de agrupadas de acordo com 

essa correspondência, era solicitada uma verificação por parte do licenciando, a fim de se 

verificar se concordavam com a classificação construída. Só então pedíamos que explicassem 

o porquê da forma como organizaram as fichas de acordo com a hierarquia da escala de 
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associações. É interessante esclarecer que a aplicação de dois PCM para cada licenciando, 

embora tenha sido demorada pelo tempo demandado para as elaborações das classificações 

dos agrupamentos, facilitou a fluência do momento de investigação, principalmente durante o 

segundo PCM, “Ensinar”, que, por ter sido aplicado posteriormente aos PCM correspondente 

aos campos disciplinares, pela familiarização das consignações previamente descritas por nós 

para a efetivação do procedimento. Eles acabavam produzindo práticas discursivas 

articulando sobre seus campos disciplinares e sobre o ensinar, como também insinuavam 

espaços para interanimações dialógicas13 entre nós e eles, tornando enriquecedores esses 

momentos de escuta. As justificativas, tanto da classificação livre, quanto da dirigida foram 

gravados para análises posteriores. Todas as respostas foram registradas em protocolos 

individuais, além do registro gravado. Dados complementares foram colhidos referentes às 

variáveis de gênero, idade, curso, período do curso e o tempo de experiência docente. 

 O critério de adesão foi utilizado para composição da amostragem da pesquisa, 

contanto que estivessem cursando licenciatura e exercendo a função docente.  Os licenciandos 

eram consultados sobre a disponibilidade e o desejo em participar da aplicação dos PCM. 

Como estratégia de acesso às pessoas, solicitamos ajuda a professores de estágio 

supervisionado, aos coordenadores dos referidos cursos, aos professores responsáveis pelo 

PET14 de Física e pelo PET de Química e à professora coordenadora do PROCEEM15 nesse 

período. As entrevistas para a aplicação dos PCM eram agendadas previamente pelo fato de 

durarem em torno de 50 minutos. Em sua maioria foi realizada nas salas de aula do próprio 

setor 3, onde os licenciandos têm aula, ou nos laboratórios do PET de Física e do PET de 

Química. Os licenciandos em Física que participaram da pesquisa com os PCM “Física” e 

“Ensinar” estavam cursando no semestre 2007.2, entre o 4o e o 8o períodos do curso. No 

mesmo semestre os de Química participantes da pesquisa com os PCM “Química” e 

“Ensinar” estavam cursando entre o 4 o e o 9o períodos, conforme as Tabelas 18 e 19 

demonstradas abaixo. 

 

 

 

                                                           
13 Essa categoria “interanimação dialógica” será explicada mais adiante quando estivermos descrevendo sobre os 
sentidos atribuídos pelos licenciandos aos objetos simbólicos em estudo – “Física” e “Ensinar”; “Química” e 
“Ensinar”.  
14 PET – Programa de Educação Tutorial 
15 PROCEEM – Programa Complementar de Estudos para Alunos do Ensino Médio. Nesse período (2006-2007) 
a coordenação do programa estava a cargo da Profa. Dra. Erika dos Reis Gusmão Andrade. 
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TABELA 18: Distribuição amostral de acordo com o período no curso de 
licenciatura em Física/ 2007.2 

 
Subgrupo Períodos no Curso em 

2007.2 
Número de 

Licenciandos 
Percentagem 

01 4o Período 09 30,0 
02 5o Período 02  6,7 
03 6o Período 06 20,0 
04 7o Período 02  6,7 
05 8o Período 11   36,7 

Total  30 100,0 
 

 A UFRN oferece o curso de licenciatura em Física no período noturno. Como consta 

em sua estrutura curricular divulgada pelo Departamento de Física Teórica e Experimental - 

DFTE – UFRN16 e compreende nove semestres. No 4o semestre ou 4o período, as disciplinas 

geralmente oferecidas são Álgebra Linear Básica I; Organização da Educação Brasileira; 

Física Básica IV; Laboratório Básico de Ondas e Óptica e Astronomia Básica. Como 

podemos observar, o subgrupo 01 da Tabela indica que 30% de licenciandos do total 

cursavam esse período, cerca de 9 licenciandos. No 5o período estavam cursando 2 

licenciandos, correspondendo a 6,7% da amostra, possivelmente cursavam as disciplinas 

Didática; Mecânica; Instrumentação do Ensino de Física I; Conceitos de Física Moderna I e o 

Estágio Supervisionado I. O terceiro subgrupo indica o 6o semestre do curso compreendendo 

as disciplinas de Eletromagnetismo; Elementos de Geologia; Conceitos de Física Moderna II; 

Instrumentação para o Ensino de Física II; Estágio Supervisionado II. Neste período estavam 

6 licenciandos, 20% do grupo. Apenas 2 licenciandos cursavam o 7o semestre, possivelmente 

matriculados conforme a estrutura curricular nas seguintes disciplinas: Biologia Celular e 

Molecular; Termodinâmica e Física Estatística; Laboratório de Física Moderna e o Estágio 

Supervisionado III. Como tivemos facilidade de acesso aos licenciandos do 8o período pela 

abertura do professor de Estágio IV desse semestre, os números indicam o maior percentual 

de participação: foram 36,7% da amostra. Além do Estágio IV, os licenciandos, 

possivelmente, caso não estivessem desnivelados, cursavam as disciplinas de Física e o Meio 

Ambiente; História e Filosofia da Ciência; Pesquisa em Ensino de Física I e Tópicos de Física 

Moderna.  

 O curso de licenciatura em Química é ofertado pela UFRN nos turnos diurno e 

noturno. Tendo 8 (oito) semestres letivos para a Licenciatura Diurna e 10 (dez) semestres para 

a Licenciatura Noturna, com aulas teóricas e práticas, atividades complementares e estágios 

                                                           
16 Dado extraído da estrutura curricular via internet pelo site: www.dfte.ufrn.br/gradcurr.htm. Acesso em 
31/07/08.  
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supervisionados. Para integralizá-los são necessários o mínimo de 3 (três) anos e meio e o 

máximo de 8 (oito) anos. O Licenciado em Química dedica-se à transmissão do conhecimento 

da Química nos diversos níveis de ensino e ao desenvolvimento de materiais experimentais 

metodológico-didáticos ou na adaptação dos mesmos, bem como realizam pesquisas no 

campo do ensino de Química.17 Na Tabela 3, obtemos os dados sobre a distribuição de 

licenciandos participantes dessa etapa da pesquisa e em que momento se situavam no percurso 

curricular do curso.  

 

TABELA 19: Distribuição amostral de acordo com o período no curso de 
licenciatura em Química/ 2007.2 

 
Subgrupo Períodos no Curso em 

2007.2 
Número de 

Licenciandos 
Percentagem 

01 4o Período 07 23,3 
02 6o Período 08 26,7 
03 8o Período 10 33,3 
04 9o Período 05 16,7 

Total  30 100,0 
 

 Com relação aos 23,3% da amostra que cursavam o 4o período, possivelmente, 

segundo a estrutura curricular acessível na página da internet18 para o curso de licenciatura 

noturno, as disciplinas Química Analítica Quantitativa; Química Inorgânica II; Química 

Inorgânica Experimental I e Introdução à Mecânica eram as que estavam sendo cursadas. O 

segundo subgrupo, de 8 licenciandos do 6o período, correspondia a 26,7% do total. Esses 

licenciandos provavelmente estavam cursando Análise Instrumental I; Química Orgânica II; 

Química Orgânica Experimental; Ondas e Ótica. Cursando o 8o nível, participaram 33,3%, 

correspondendo na Tabela 3 ao subgrupo 03; foram 10 licenciandos. As disciplinas propostas 

para esse nível segundo a mesma fonte consultada eram: Fundamentos da Psicologia da 

Educação; Cinética Química; Físico-Química Experimental; Organização da Educação 

Brasileira: e o Estágio Supervisionado II. Curiosamente, apenas no 7o, ou seja, no quarto ano 

do curso é que os licenciandos são introduzidos aos estudos do campo pedagógico. As 

primeiras disciplinas pedagógicas são as de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação e o 

Estágio Supervisionado I. Do 9o, participaram do PCM 5 licenciandos, isto é, 16,7% da 

amostra. Provavelmente estavam cursando Análise Funcional Orgânica; Instrumentação para 

                                                           
17 Esse dado foi encontrado no site WWW.ccet.ufrn.br/hp_quimica. Acesso em 31/07/08. 
18 Esse dado foi encontrado no mesmo site citado anteriormente.  
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o Ensino de Química; Didática; Estágio Supervisionado III e mais uma disciplina 

complementar. 19 

Com relação ao subgrupo de licenciandos em Física, a Tabela 20 descreve a origem 

dos contextos de prática docente apontando esses contextos de licenciatura por eles 

vivenciados. 

 

TABELA 20: Distribuição da população amostral de acordo com a origem dos 
contextos de prática docente – grupo de licenciandos em Física 

 
Subgrupo Contextos de Prática Docente Número de licenciandos 

por contexto de prática 
docente 

Percentagem 

01 Estagiários em Escolas 
Estaduais 

11 36,7 

02 Estagiários em Escolas 
Municipais 

02 6,7 

03 Alunos do Estágio 
Supervisionado do curso em 
licenciatura em Física da 
UFRN 

07 23,3 

04 Professores de Escolas da 
rede Privada de ensino 

06 20,0 

05 PET de Física 02 6,7 
06 PROCEEM 02 6,7 
Total  30 100,0 

 
 
O subgrupo 1, correspondente a esta Tabela, indica o maior percentual de licenciandos 

que trabalhavam em escolas estaduais, cerca de 36,7% da amostra.  2 licenciandos, ou seja, 

6,7%, trabalhavam em escolas municipais como assinalado no sub-grupo 2. Os licenciandos 

correspondentes ao subgrupo 3 desta Tabela, estavam em estágios supervisionados, 

correlacionando 23,3% da amostra. Seis licenciandos trabalhavam em escolas privadas. O 

subgrupo 5 refere-se aos “petianos”, representados por 6,7% do grupo; e os que estavam no 

PROCEEM eram 2, também correspondendo a 6,7% da amostra.  A Tabela 21 descreve, de 

igual modo, a distribuição do grupo de licenciandos em Química em seus contextos de origem 

de prática docente.  

 

 

                                                           
19 Fizemos questão de relacionar as disciplinas que possivelmente estivessem cursando com o objetivo de dar 
uma ideia sobre o que os licenciandos estudavam no momento. Sabemos que nem todos estavam em situação 
regular perante o cumprimento da estrutura curricular, devido a reprovações e trancamentos de matrículas. 
Porém, a ideia dos conteúdos em estudo nos oferece uma melhor compreensão sobre os encaminhamentos dos 
estudos na relação com os níveis do curso e suas relações com o Ensinar e o seu Campo de Docência.    
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TABELA 21: Distribuição da população amostral de acordo com a origem dos 
contextos de prática docente – grupo de licenciandos em Química 

 
Subgrupo Contextos de Prática Docente Número de licenciandos 

por contexto de prática 
docente 

Percentagem 

01 Estagiários em Escolas 
Estaduais 

08 26,7 

02 Alunos do Estágio 
Supervisionado do curso de 
licenciatura em Química da 
UFRN 

07 23,3 

03 Alunos de Prática de Ensino 
em Química do curso de 
licenciatura da UFRN 

04 13,3 

04 Professores de Escolas da 
rede Privada de ensino 

05 16,7 

05 PET de Química 06 20,0 
Total  30 100,0 
 
 

Podemos observar que o percentual de licenciandos estagiários em escolas do Estado é 

o de maior incidência nesta população amostral. São 8 estagiários indicando os 26,7% do 

total. O subgrupo 2 desta Tabela mostra 23,3% de licenciandos de estágios supervisionados 

do próprio currículo do curso, 7 aderiram a essa etapa da pesquisa. Correspondendo a 13,3 %, 

na mesma Tabela, os licenciandos do subgrupo 3 se autodenominaram participantes de 

práticas de ensino. Essa nomenclatura surgiu em decorrência de ainda vingar atualmente os 

dois currículos do curso. O mais antigo que se referia à prática do exercício da licenciatura 

como práticas de ensino e o currículo mais recente, nominando-a como estágios 

supervisionados. Em exercício docente nas instituições privadas de ensino foram 5 

licenciandos, 16,7% da amostra e os “petianos” participaram correspondendo a 20% do grupo, 

seis no total.  

Por estarem desempenhando essas responsabilidades, os licenciandos buscam 

independência financeira, segundo Levinson (1990 apud MARCHAD, 2005, p. 25), há uma 

crescente diferenciação do Eu em relação às figuras familiares, e uma diminuição da 

dependência quanto ao apoio à autoridade parental. As primeiras ligações com o mundo do 

adulto se dão devido às explorações de suas potencialidades como também na realização e 

avaliação de algumas escolhas preliminares de natureza familiar e profissional. Na estação20 

do início da vida adulta estão inseridos os licenciandos na faixa dos 22 aos 45 anos de idade. 

 Nas palavras do autor essa fase caracteriza-se por contradições, tensões, ao mesmo 

                                                           
20 Este termo é usado por Levinson quando se refere aos períodos da vida. Da infância ao idoso.  
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tempo em que estão no ponto alto, biologicamente falando, do ciclo da vida. Os aspectos 

psicológicos e sociais são demarcados pela formação e prosseguimento das aspirações da fase 

de transição antecedente, como também do desenvolvimento de uma família e de uma posição 

mais madura no mundo adulto. O autor a caracteriza como uma fase de grande satisfação em 

termos de amor, sexualidade, vida familiar, carreira profissional e realização dos mais 

importantes objetivos de vida.  

Experienciando espaços-tempos de apropriação de novas concepções do meio 

científico, do pensamento erudito na universidade, tendo essas concepções que serem 

traduzidas e transpostas à prática pedagógica, os licenciandos trocavam-trocam ideias, 

criavam-criam teorias, crenças e ideologias, ou seja, representações sociais, decorrentes das 

transformações dos conceitos originais do universo reificado para o universo consensual. 

Segundo Moscovici (2003), há na sociedade dois universos, o reificado, no qual se 

desenvolve o pensamento científico, lógico e metodologicamente rigoroso, e o universo 

consensual. É neste que se produzem as RS, as teorias do senso comum. Para Machado 

(2003), no universo consensual os indivíduos se veem com o mesmo valor, cada um pode ser 

apenas um observador curioso que dá opiniões e constroi teorias sobre os problemas, criando 

padrões de comportamento, significados, representações, definindo a identidade dos grupos. 

Nas transposições entre o saber, o fazer e o tornando a ser, as representações sociais foram 

produzidas pelos licenciandos como teorizações interpretativas de suas realidades no 

confronto com o exercício da docência. Veiculadas em seus discursos cotidianos, as 

representações sociais possibilitam tornar algo não-familiar em algo familiar.   

 Além da característica do processo formativo de transitarem por esses dois universos, 

podemos adicionar a característica que com base na perspectiva da Psicologia do 

Desenvolvimento e, segundo Marchand (2005), considerá-los como adultos, pois são 

marcados por desempenhar papeis advindos da assunção de diversas tarefas sociais, não só 

familiares, mas profissionais, sociais, enfim que são altamente comprometidos com a 

estruturação do desenvolvimento cognitivo e sociocognitivo. Segundo a autora, definir a idade 

adulta apenas pela cronologia está em desacordo com a perspectiva interacionista do 

desenvolvimento, apesar de ser um dos critérios mais usados para diferenciar o período da 

vida adulta dos outros que o precedem e do que o sucedem. Dentre outros critérios, tais como 

o biológico, o funcional, o social, o critério de natureza psicológico tem sido o mais aceito. 

Este propõe os indicativos de quando se pensa num adulto, ou no comportamento específico 

das pessoas adultas, referindo-se a condutas como a capacidade de assumir responsabilidades, 

de raciocinar e de tomar decisões lógicas, de encarar e superar frustrações, e de aceitar os 
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papeis atribuídos pela sociedade.  No que se refere às variáveis de gênero e idade, as quatro 

Tabelas sucessivas indicam suas especificações para cada grupo de licenciandos pesquisados: 

 

TABELA 22:  Descrição da população amostral de acordo com a variável gênero 
correspondente ao grupo de licenciandos em Física 

 
Subgrupo Número de Licenciandos Percentual 

Mulheres 05 16,7 

Homens 25 83,3 

Total 30 100,0 

 

 É relevante o que demonstra a Tabela 22 sobre a variável gênero. Podemos afirmar 

que o curso de Física ainda é predominantemente masculino, que somam 83,3% do grupo 

contra 16,7% da presença feminina. Contrastando-se com o grupo de Química. As 18 

mulheres representam 60% da amostra contra 40% dos homens, foram 12 os que participaram 

dessa etapa da pesquisa. De acordo com a Tabela 23: 

 

TABELA 23: Descrição da população amostral de acordo com a variável gênero 
correspondente ao grupo de licenciandos em Química 

 
Subgrupo Número de Licenciandos Percentual 

Mulheres 18 60,0 

Homens 12 40,0 

Total 30 100,0 

 

 Para escrever sobre quem são os licenciandos participantes da pesquisa é necessário 

abordá-los numa perspectiva da Psicologia do Desenvolvimento, como vinhamos fazendo. 

Marchand (2005) contrapondo-se à concepção redutora acerca do desenvolvimento humano, 

que afirma o término do mesmo antes da vida adulta, ou seja, na infância e adolescência, 

apresenta algumas perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento da identidade e do Eu na 

vida adulta e na terceira idade. Embora referencie autores que advogam que o 

desenvolvimento se efetua por estágios, a autora aborda outras conceituações que colocam a 

ênfase na mudança, proporcionando uma compreensão complexa das caracterizações 

cognitivas e sociocognitivas. Mesmo que essas estejam referenciadas a determinadas fases do 

desenvolvimento, a sugestão da autora é de articulá-las entre si, numa perspectiva de 

interdependência. Embora concordemos com a autora, não traremos para esse espaço todos os 
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períodos de desenvolvimento do ciclo da vida, mas, especificamente, algumas características 

dos estágios concernentes ao universo amostral das pessoas participantes da pesquisa. 

 De acordo com a teoria da mudança de Daniel Levinson (1990), os domínios da vida 

adulta não são observados por uma sequência de estágios hierarquizados, mas em termos de 

mudança. A vida adulta se desenvolve num processo de alternância de fases estáveis e fases 

de transição, durante as quais a estrutura de vida precedente é reexaminada, ou mesmo 

alterada. As quatro eras ou estações do ciclo de vida compreendem a era que precede a vida 

adulta; o início da vida adulta; a vida adulta intermédia ou meia idade; e a vida adulta tardia. 

Ao longo destas, são manifestadas, numa sequência invariante, as estruturas de vida que se 

desenvolvem devido às interações sucessivas entre o Eu e o mundo externo e variam de 

pessoa para pessoa.  

 Pelas características do que concebemos “ser adulto”, os licenciandos segundo 

Levinson (1990 apud MARCHAD, 2005, p. 22), estão inseridos na primeira transição do 

adulto na estação de início da vida adulta propriamente dita. Os licenciandos participantes da 

pesquisa com idade entre 17 aos 22 anos aproximadamente, equivalentes a 56,7% em Física e 

53,3% em Química, estão sendo marcados pelo afastamento da família de origem, buscando 

uma independência financeira e assumindo papeis de responsabilidades tanto no meio 

acadêmico, quanto no mercado de trabalho. É o que apresentam as Tabelas 24 e 25 abaixo 

descritas: 

 

TABELA 24: Descrição da população amostral de acordo com a Idade de licenciandos 
em Física 

 
Subgrupo Faixas-etárias No de licenciandos correspondentes à 

faixa etária 
Percentual 

01 19 a 21 anos 17 56,7 
02 24 a 28 anos 09 30,0 
03 29 a 33 anos 01   3,3 
04 34 a 38 anos 02   6,7 
05 Acima de 38 anos 01   3,3 
Total  30 100,0 
 

 Os nove licenciandos correspondentes aos 30,0% do grupo pesquisado se encontram 

na faixa-etária dos 24 aos 28 anos. Apenas 1, na faixa dos 29 aos 33 anos, como mostra o 

subgrupo 3; e na variação dos 34 aos 38 anos, eles são 6,7% da amostra, isto é, 2 

licenciandos. Acima dos 38 anos, participou 1 licenciando, correspondendo a 3,3 % do grupo.  
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 TABELA 25: Descrição da população amostral de acordo com a Idade de 
licenciandos em Química 

 
Subgrupo Faixas-etárias No de licenciandos correspondentes à 

faixa etária 
Percentual 

01 19 a 24 anos 16 53,3 
02 25 a 28 anos 12 40,0 
03 Acima de 28 anos 02   6,7 
Total  30 100,0 
 

 Da mesma forma que o grupo de Física, os licenciandos em Química se enquadram no 

perfil jovem e aqui representam 53,3%. Esse número tende a diminuir na proporção em que 

avança na escala da faixa-etária. O 2o subgrupo desta Tabela consiste dos 12 licenciandos na 

faixa dos 25 aos 28 anos de idade, cerca de 40% da amostra. Os acima de 28 anos referem-se 

a 6,7%, representados por 2 licenciandos apenas. Com relação ao tempo de prática docente, 

nota-se pelas Tabelas 26 e 27, logo a seguir, que o grupo de Física é mais experiente do que o 

de Química. No subgrupo 1 da Tabela 26, são 16 licenciandos, representando 53,30% do 

grupo que estão inseridos com experiência de docência em até um ano. No espaço-tempo de 1 

a 3 anos, são 8 licenciandos, cerca de 26,7% dos demais. E de 4 a 12 anos de prática docente 

são 20% indicados pelos 6 licenciandos restantes.  

 

 TABELA 26: Descrição da população amostral de acordo com o tempo de prática 
docente de licenciandos em Física 

 
Subgrupo Tempo de Prática 

Docente 
No de Licenciandos Percentual 

01 Até 1 ano 16 53,30 
02 1 a 3 anos 08 26,70 
03 4 a 12 anos 06 20,00 

Total  30 100,0 
 
 

 A participação de licenciandos em Química em práticas docentes até 1 ano equivale a 

56,70%  dos demais, correspondendo a 17 licenciandos. O subgrupo 2, com experiência  de 1 

a 2 anos, reúne 3 licenciandos ou 10% da amostra. Dos que já vinham atuando como 

professores, com 3 a 4 anos de trabalho, formam os 20% do total ou 6 licenciandos. Os mais 

experientes, imersos nos contextos de prática de 5 até 8 anos, correspondem a 13,3% da 

população amostral, ou seja, 4 licenciandos do grupo.  
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 TABELA 27: Descrição da população amostral de acordo com o tempo de prática 
docente de licenciandos em Química 

 
Subgrupo Tempo de Prática 

Docente 
No de Licenciandos Percentual 

01 Até 1 ano 17 56,70 
02 1 a 2 anos 03 10,00 
03 3 a 4 anos 06 20,00 
04 5 a 8 anos 04 13,03 

Total  30 100,0 
 

 O percurso que acabamos de fazer nos deu uma ideia do procedimento metodológico 

referente ao PCM, como também abriu possibilidades de pensar sobre quem são as pessoas 

participantes da pesquisa. Somos conscientes de que os dados registrados falam muito mais 

do que pudemos apreender. Porém, o espaço-tempo de produção interpretativa aqui manifesta 

só nos possibilitou chegarmos até aqui. Passaremos a análise interpretativa dos sentidos 

manifestos em seus discursos atribuídos aos agrupamentos realizados quando na aplicação do 

PCM.  

 

1.2.3 Quais os sentidos manifestos em seus discursos sobre como vão-se tornando 

professores 

 

 As práticas discursivas21 produzidas entre nós e os licenciandos nos momentos das 

justificativas acerca dos agrupamentos que fizeram durante a elaboração das classificações 

livre e dirigida dos PCM aplicados, foram gravadas e transcritas com o propósito de servirem 

de material linguístico para tentarmos compreender como vão se tornando professores a partir 

do que pensavam/pensam sobre seus campos disciplinares e sobre o ensinar. 

 Os licenciandos são pessoas que constroem seus processos psíquicos tipicamente 

humanos nas relações com os outros pela apropriação dos significados social e culturalmente 

construídos ao longo da história da humanidade. Segundo Vygotsky (2000), é por meio da 

linguagem que o acesso a formas culturais de pensar e agir são realizados. Portanto, o 

desenvolvimento da pessoa humana é consequência de interações com o meio social, pois as 

formas psicológicas superiores emergem da vida social. Em complemento à perspectiva 
                                                           
21 Reconhecemos a entrevista como um processo de interanimação dialógica, como aponta Spink (2004) em que 
numa situação relacional, tanto a expressão como a produção das práticas discursivas são compreendidas como 
resultantes da interação licenciando-pesquisadora, enquanto pessoas ativas no processo de construção de 
sentidos.  
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acerca do desenvolvimento humano anteriormente abordada pela teoria de Levinson, a 

categoria desenvolvimento para Vygotsky, impreterivelmente, é concebida sob a perspectiva 

de quatro planos genéticos que juntos caracterizam o funcionamento psíquico do ser humano: 

a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese.   

 Segundo Oliveira (2000), a filogênese diz respeito à história da espécie animal que 

define os limites e possibilidades do funcionamento psicológico. A ontogênese significa a 

história do indivíduo da espécie. Refere-se ao desenvolvimento do ser enquanto membro 

individual de uma determinada espécie, com um caminho a percorrer. Ele nasce, cresce, se 

reproduz e morre numa determinada sequência de desenvolvimento. Os dois planos citados 

estão interligados, pois dizem respeito à pertinência do homem a uma espécie numa dimensão 

de natureza biológica do ser. Já o terceiro plano genético postulado por Vygotsky é a 

sociogênese e consiste em indicar a evolução cultural humana. É a história do meio cultural 

que o indivíduo está inserido. Sendo assim, as formas de funcionamento cultural interferem 

no funcionamento psicológico do ser humano. Cada cultura interpreta as etapas de 

desenvolvimento humano de maneiras diferenciadas. O quarto plano é a microgênese, que 

aponta para um aspecto microscópico do desenvolvimento e significa dizer que cada 

fenômeno psicológico percorre uma história individual, definindo a singularidade de cada ser 

humano. Independentemente da perspectiva de conceber o desenvolvimento humano, 

deparamonos com a questão de como pensamos e lidamos com as situações e fenômenos a 

nossa volta. Segundo Vygotsky (2000), o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 

linguagem e pelas experiências sócioculturais que enfrentamos. Para este autor, a análise 

genética entre pensamento e linguagem não é uma constante imutável, mas uma grandeza 

variável. 

A relação entre pensamento e linguagem modifica-se no processo de 
desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo [...] o 
desenvolvimento da linguagem e do pensamento realiza-se de forma não 
paralela e desigual (VYGOTSKY, 2005, p. 111).  
 
 

 Sendo pensamento e linguagem fenômenos que passam por mudanças ao longo da 

vida, tendo origens diferentes e se desenvolverem independentemente, devido à inserção da 

criança no contexto histórico e cultural; num determinado momento eles se encontram, 

originando uma forma de funcionamento psicológico sofisticado, tipicamente humano, pois 

habilita os sujeitos a lançarem mão de instrumentos auxiliares na busca de solucionar tarefas 

difíceis. A necessidade de comunicação é que impulsiona o desenvolvimento da linguagem 

desde a tenra idade. Portanto, o balbucio, o choro, o riso, o grito são considerados como fala 
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primitiva da criança que já é social, pois cumprem as funções de alívio emocional e de 

solicitação de contato com os membros do grupo, mas “não têm nada em comum com o 

desenvolvimento do pensamento” (VYGOTSKY, 2000, p. 130). Esse estágio foi nomeado de 

estágio natural ou primitivo, correspondendo à linguagem pré-intelectual e ao pensamento 

pré-verbal.  

 O segundo estágio Vygotsky o denominou de psicologia ingênua. O exercício da 

inteligência prática é embrionário na criança e decorrente de suas experiências com seu corpo 

e com os objetos a sua volta, nas tentativas de resolver problemas com auxílio de 

instrumentos intermediários. Nesse estágio, a criança assimila as estruturas e formas 

gramaticais antes mesmo de assimilar as estruturas e operações lógicas correspondentes a tais 

formas. No terceiro estágio, caracterizado por signos exteriores, as operações externas são 

usadas como auxiliares na resolução de problemas internos. 

 

Com a acumulação gradual da experiência psicológica ingênua, a criança 
passa para o terceiro estágio [...] a criança conta nos dedos, o estágio dos 
signos mnemotécnicos externos no processo de memorização (VYGOTSKY, 
2000, p. 138) 
 
 

 Com relação ao desenvolvimento da fala, é o terceiro estágio que corresponde à 

linguagem egocêntrica. Esta é explicada pelo autor como uma fala intermediária entre o 

discurso socializado e o discurso interior. A fala egocêntrica acompanha a ação e não se dirige 

a nenhum interlocutor. Sua função é de planejamento e de solucionar algum problema “só que 

é como se planejasse em voz alta, antes ou ao longo da realização da atividade” (REGO, 

1995, p. 67). Salientamos que a fala egocêntrica não se restringe exclusivamente à criança, 

mas permanece no adulto. Isso foi verificado inúmeras vezes quando os licenciandos 

elaboravam seus agrupamentos com as fichas do PCM. Falavam em voz alta para si, buscando 

possibilidades de interpretações face ao solicitado pela pesquisadora.  

 O quarto estágio é denominado de crescimento para dentro, pois as operações externas 

se interiorizam. “A criança começa a contar mentalmente, usar a ’memória lógica’, isto é, a 

operar com relações interiores em formas de signos interiores” (VYGOTSKY, 2000, p. 138). 

A participação dos outros mais experientes nesse percurso é de extrema importância pelas 

incontáveis situações de diálogos entre a criança e seus pares adultos, que além de 

interpretarem e atribuírem significados aos seus gestos e suas expressões, vão inserindo-a no 

mundo simbólico de sua cultura. É nesse momento em que pensamento e linguagem se 

associam. O pensamento se torna verbal e a fala racional, sem, contudo, apagarem os estágios 
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anteriores. Para Vygotsky isto corresponde à linguagem interior ou silenciosa, ou discurso 

interior. A criança passa a apelar para si mesma para solucionar problemas. Acrescidas às 

funções de alívio emocional e comunicação, a linguagem começa a ter uma função 

planejadora. O discurso é interior porque o diálogo é sem vocalização, “a fala precede a ação 

e funciona como auxílio de um plano já concebido e ainda não executado” (REGO, 1995, p. 

66). Com a aquisição da linguagem, os processos psíquicos da pessoa passam por mudanças 

significativas, tais como: o de permitir lidar com objetos do mundo exterior mesmo estando 

ausentes, o de possibilitar a generalização do pensamento, porque o uso da linguagem 

significa um grau de classificação, pois o ato de nomear algo é um ato de classificar, devido à 

palavra generalizar o objeto e incluí-lo numa determinada categoria. E a terceira mudança está 

relacionada ao intercâmbio social entre as pessoas que acabam por compartilhar esse sistema 

de interpretação da realidade. 

 Podemos verificar que, quando se fala em termos de estruturação do desenvolvimento 

humano, Vygotsky o compreende através de trocas dialéticas interdependentes entre a pessoa 

e o meio sócio-histórico-cultural no qual está inserido. Ambos se influenciam reciprocamente, 

pessoa e meio, apontando para a não dissociabilidade entre o biológico e o social. González 

Rey (2005), em sua teoria da subjetividade, cuja gênese se encontra no enfoque histórico-

cultural do psiquismo humano, concebe a construção da subjetividade como uma 

representação do psiquismo também comprometido com a sua natureza histórico-cultural. 

Nela se articulam o individual e o social.   

 O propósito de compreender o caráter subjetivo da produção de sentidos coletivos 

veiculados nos discursos de licenciandos nos leva a um aprofundamento sobre o conceito 

dessa categoria em González Rey (2005), a partir das contribuições de Martínez (2005), sobre 

esta temática. Segundo esta autora, a teoria da subjetividade de González Rey é uma 

expressão do paradigma da complexidade na Psicologia. Sua tese é argumentada a partir do 

momento em que utilizando a categoria subjetividade, demonstra que a mesma subverte a 

ciência clássica, a partir da superação de seus princípios de simplicidade (Morin, 2006), sejam 

eles: por causa e efeito, dissolver a complexidade pela simplicidade; o princípio da ordem; o 

princípio da separação; o princípio da redução e o caráter absoluto da lógica dedutivo-

identitária.  

 Rompendo com o primeiro princípio cientifico moderno que traz a concepção 

determinista dos fenômenos, a autora afirma que a subjetividade, entendida como 

“configurações de sentidos e significados, vai se constituindo a partir de múltiplos elementos, 

processos e condições, nos quais a relevância de um não pode ser entendida fora de sua 
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relação com outros” (MARTÍNEZ, 2005, p. 16). Compreender a constituição da subjetividade 

é aceitar a impossibilidade de estabelecermos relações lineares entre as influências e as 

conseqüências pelas quais o psicológico se expressa.  

 Quanto ao segundo princípio, concernente à ideia da fragmentação do todo às suas 

partes menores, isto é, a decomposição do todo aos elementos mínimos, impedindo a 

consciência de enxergar o conjunto como conjunto, a categoria subjetividade em González 

Rey o contraria na medida em que subverte o elementarismo e o reducionismo, pois, segundo 

esta:  

 
[...] as formas por meio das quais a subjetividade se expressa, os processos 
de sentido e de significado que a definem, constituem configurações cuja 
qualidade constitutiva não é irredutível a nenhum de seus componentes 
(MARTÍNEZ, 2005, p. 18).  
 
 

 Contrapondo-se ao segundo princípio de separalidade, a concepção de subjetividade 

assume a perspectiva de configurações subjetivas entendidas como as articulações dinâmicas 

de diferentes experiências e recursos subjetivos constituídos pelas pessoas em suas relações 

sociais. Tentar compreendê-las a partir de sua redução a elementos simples seria inapropriado. 

Outra subversão dessa concepção ao segundo princípio da racionalidade da ciência moderna 

diz respeito a não separalidade entre o social e o individual. Para González Rey, conceber 

subjetividade é interdependê-los, pois as configurações subjetivas do social não aparecem 

como algo externo, em contraposição às configurações das subjetividades individuais. 

 

Subjetividade nessa simultânea condição de individual e social, expressa a 
idéia de recursividade, característica da complexidade [...] as subjetividades 
social e individual constituem-se mutuamente. Não é possível considerar a 
subjetividade de um espaço social desvinculada da subjetividade dos 
indivíduos que a constituem; do mesmo modo, não é possível compreender a 
constituição da subjetividade individual sem considerar a subjetividade dos 
espaços sociais que contribuem para a sua produção  (GONZÁLEZ REY, 
2005b, p. 75).  

  

 O terceiro princípio da simplificação que fundamenta a ciência clássica segundo 

Morin (2006) justifica o reducionismo das totalidades as suas especialidades. Conceber a 

subjetividade, segundo González Rey, é defender seu caráter ontológico como forma 

qualitativa e irredutível a outros níveis do real. Mesmo que esses constituam condições para a 

existência da subjetividade como, por exemplo, o biológico e o social, “esta na sua 

especificidade qualitativa, não é redutível a nenhum desses níveis” (MARTÍNEZ, 2005, p. 
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21). O quarto princípio da simplificação tem a ver com o princípio da razão aristotélica de 

compreensão de mundo e de produção do conhecimento científico, condizente a uma 

concepção de mundo coerente e acessível ao pensamento.  Toda a explicação que fugisse a 

essa coerência se tornava fora de lógica e da realidade. A categoria subjetividade em Gonzáles 

Rey subverte esse princípio pelo fato de reconhecer o caráter irracional da subjetividade 

humana, precisamente por elaborar o “sentido subjetivo” pelas formas complexas e 

diferenciadas que integram tanto o simbólico como o emocional na experiência e na psique 

humana “algumas das quais fogem todo tipo de racionalidade, e conseqüentemente, das 

possibilidades de predição, inclusive de explicação” (MARTÍNEZ, 2005, p. 22). 

 O principal desafio é tentar aproximarmos dessa compreensão subjetiva dos processos 

psíquicos, rompendo com uma visão reducionista, determinista, quantitativa e mecanicista do 

modelo científico natural da ciência clássica, que muito influenciou a psicologia moderna. 

Segundo Gonzáles Rey, essa tentativa de: 

 

reconceituar o fenômeno psíquico em uma ontologia própria, específica do 
tipo de organização e processos que o caracterizam [...] não pode ser 
teoricamente acometida sem uma mudança epistemológica e metodológica 
que apóie a produção desse conhecimento, orientado para uma realidade de 
caráter sistêmico, dialética e dialógica (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 73) 
  
 

 A nosso ver, uma das implicações dessa reconceituação concerne à compreensão do 

conceito de subjetividade na integração de uma representação em que se articulam 

dialeticamente o individual e o social, ou seja, as subjetividades individual e social, como 

mantenedoras de um relacionamento recursivo22 permanente entre si. Segundo Hernández, 

poderíamos afirmar que a subjetividade dos indivíduos: 

 

se elabora e se aciona no conjunto das condições de sua existência material, 
de suas relações sociais de grupo e de classe, de suas práticas cotidianas e 
das produções culturais que conformam a subjetividade social 
(HERNÁNDEZ, 2005, p.83) 

 

 Isto posto, podemos afirmar que o indivíduo está na sociedade e a sociedade está no 

indivíduo, portanto a subjetividade é uma construção histórico-cultural primordialmente por 

duas razões, como teoriza Vygotsky (2000), pelo fato de que todo processo é vivenciado 

                                                           
22 O relacionamento recursivo para González Rey (2005) consiste no processo em que os produtos e os 
efeitos são necessários à sua própria produção. Aqui significa que as subjetividades individual e social 
constituem-se mutuamente. 
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primeiro como externo em relação a outros para, depois, ser internalizado, e, também, pela 

relação entre o homem e o meio ser sempre mediada por produtos culturais humanos, os 

instrumentos, os signos e o outro. Esses produtos culturais humanos “[...] já expressam 

intersubjetividade social e funcionam ao mesmo tempo como elementos mediadores e 

condicionadores dessa intersubjetividade e das subjetividades individuais” (ACANDA, 2002, 

apud HERNÁNDEZ, 2005, p. 87). 

 Hernández (2005) ressalta que os padrões de interação social são construídos em 

relação aos processos subjetivos pela emergência da mediação da ação dos processos 

psicológicos de assimilação ou internalização resultando a construção, a modelagem-imitação 

ou apropriação criativa da realidade. Sendo assim, a construção da subjetividade social não 

depende somente da intencionalidade dos agentes sociais, institucionalizados ou não, mas dos 

complexos de estruturas organizacionais e instituições, das relações, tradições e normas 

instituídas historicamente na sociedade, associando-se a estes, os sistemas de práticas virtuais 

conscientizadas e reflexivas, como o saber, o poder, o desejo, o discurso, todos 

contextualizados numa dimensão temporal histórica, conformando uma cultura. Podemos 

entender, a partir da idéia do autor, que em toda interação social se produze verdadeiros 

intercâmbios de saberes relacionados a linguagens estruturadas em discursos, expressando 

“álter auto-referências sobre expectativas mútuas, emoções, ansiedades, desejos, 

posicionamentos assimétricos a partir de diferentes pontos de vistas” (HERNÁNDEZ, 2005, 

p. 92).  

 No espaço social específico dos cursos de licenciatura de Física e Química, os padrões 

de interação social ali por nós produzidos nas configurações da subjetividade social 

intercruzam ansiedades, desejos, emoções, saberes, expectativas e representações acerca de 

incontáveis assuntos, dentre os quais, sobre o campo disciplinar específico e sobre o ensinar. 

São essas dimensões de saber veiculadas em nossas práticas discursivas que interessam a este 

estudo. Como vão tornando-se professores, à medida que representam socialmente esses dois 

objetos simbólicos. A intenção foi, portanto, resgatar o pensamento de uma coletividade a 

partir dos seus discursos. 

 Resgatar um pensamento de uma coletividade via pesquisa empírica não seria somar 

pensamentos individuais iguais, mas considerar, segundo Lefreve (2005), o pensamento dos 

indivíduos como um depoimento discursivo aqui entendido como a manifestação linguística 

de um posicionamento diante de um dado tema, porém com o cuidado de reconstruir uma 

coletividade como sujeito. Isso significa, para o autor, a admissão que um pequeno grupo não 

pode ser considerado um representante empírico, estatístico, de uma coletividade, pois: 
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o pensamento gerado num pequeno grupo não é um pensamento coletivo ou 
social: é muito mais um fenômeno psicossocial, uma resultante de 
determinada dinâmica grupal, na qual uns falam mais, outros menos (ou 
nada), uns assumem a liderança do grupo e outros aderem, etc., o que faz 
com que o pensamento aí gerado não seja verdadeiramente representativo de 
uma coletividade (LEFREVE, 2005, p. 19).  

 

 Embora um pequeno grupo não corresponda empiricamente e estatisticamente ao 

social ou coletivo, o próprio pensamento coletivo nada mais é do que a presença internalizada 

no pensar de cada um dos membros da coletividade, de esquemas sociocognitivos ou de 

pensamento socialmente compartilhado. O pensamento coletivo é capturado quando os 

indivíduos, convocados um a um, configurando uma amostra representativa de uma 

coletividade, passem a expor um pensamento social internalizado referente a um objeto. 

 Em se tratando de um estudo sobre representações sociais que designam um tipo de 

pensamento coletivo socialmente construído por meio de discursos públicos nos grupos, 

consideramos que os licenciandos expressaram-expressam seus pensamentos sobre coisas 

reais, simbólicas e imaginárias a seu mundo, dentre outros sobre os conteúdos da docência: 

aprender, ensinar, conhecer, didática, avaliação, como também sobre conteúdos relacionados 

aos seus campos disciplinares: ciência; Física; Química; conteúdo escolar, enfim.  

 Concebidos como membros de grupos reflexivos, “entendido como um grupo que é 

definido pelos seus membros, que conhecem sua afiliação e dispõem de critérios para decidir 

sobre quem são os seus membros (WAGNER, 1998, p. 11), os licenciandos engendram a 

representação dos objetos Física e Ensinar; Química e Ensinar, dando-lhes significado e 

realidade. A interação entre eles em seus grupos reflexivos expressa e confirma coletivamente 

suas crenças, concepções, valores, ideologias, indicando sempre uma unidade do que os 

licenciandos pensam e do modo como fazem. “Assim, uma representação é mais do que uma 

imagem estática de um objeto na mente das pessoas; ela compreende também seu 

comportamento e a prática interativa de um grupo (WAGNER, 1998, p. 12). Por isso, as 

representações sociais acabam por conter metainformações sobre o grupo reflexivo, indicando 

suas características holomórficas, devido o caráter público requerido pelo pensamento 

coletivo. Isso se dá pela manifestação dos aspectos relevantes do grupo reflexivo, como um 

todo, que estão presentes em um sistema de conhecimento individualmente representado e 

compartilhado. 

 No grupo reflexivo, um dos critérios apontados por Wagner (1998) para assegurar o 

funcionamento do processo de manutenção de uma representação específica e seu objeto é o 

critério funcional. Este tem a ver não com conteúdo numérico, mas a um movimento orgânico 
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de interdependência entre as pessoas e seus grupos, pois nenhuma representação será 

compartilhada por 100% dos membros de um grupo, mas no consenso de sua funcionalidade 

naquele grupo. O consenso aponta para concordância de ideias, opiniões, práticas e atitudes. 

Segundo Carvalho (2003) a dinâmica que daí resulta é a sincronia, a cumplicidade capaz de 

atribuir os mesmos sentidos aos objetos, ao mundo. Desta feita, as representações sociais, 

sentidos atribuídos a objetos relevantes para um grupo, articuladas pela linguagem:  

 

particularizam em torno do objeto, redes amplas de sentido que se vão 
formando e reformando, pela filtragem de informações e de experiências que 
o sujeito vivencia ao longo de sua vida. Estas redes articulam o objeto a 
tantos outros que lhe dão forma, numa atualização de tempos, espaços e 
relações que orienta as condutas, comunicações e determina a possibilidade 
de aproximação entre grupos, no contexto social mais amplo (MADEIRA, 
2005, p. 460).  

 

 São esses sentidos comuns que foram perseguidos nos momentos de interpretação das 

produções discursivas emergidas nas justificativas realizadas pelos licenciandos quando 

agrupavam as fichas dos PCM, pelo fato das representações sociais oportunizarem a 

demarcação de uma linguagem comum a um dado grupo social:  a linguagem mediatiza as 

representações sociais, possibilitando que se:  

 

entreveja o que, da história pessoal e profunda de cada um, o objeto 
representado mobiliza, as filtragens, descontextualizações, associações que a 
mobilização suscita, bem como a moldagem deste dinamismo pela história e 
pela cultura dos sujeitos, em suas pertenças grupais (MADEIRA, 2005, p. 
461).  
 
 

 Segundo Spink (2004), a todo o momento, em nossas pesquisas, estamos convidando 

os participantes à produção de sentidos. Em meio aos espaços de interanimação dialógica em 

que enunciados e vozes23caminham juntos, as práticas discursivas entendidas como linguagem 

em ação, isto é, as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em 

relações sociais cotidianas, foram geradas por nós durante a realização dos PCM. Manifestas 

nos momentos das justificativas dos agrupamentos das fichas nas classificações livre e 

dirigida, a produção de sentidos ia sendo compreendida por nós, na medida em que os 

licenciandos usavam a linguagem para sustentar suas práticas geradoras de sentido, 

                                                           
23 Utilizamos as categorias de enunciados e vozes em Bakhtin. “O enunciado é o ponto de partida para a 
compreensão da dialogia [...] expressões articuladas em ações situadas, que, associados à noção de vozes, 
adquire seu caráter social.” Bakhtin (1994 apud SPINK, 2004). As vozes correspondem aos interlocutores 
presentes ou presentificados nos diálogos.  
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possibilitando tanto o entendimento destas, como suas narrativas, argumentações, conversas, 

seus repertórios. Fossem em meio às palavras, aos suspiros, lapsos, nos gestos, nos silêncios, 

nos choros, nos olhares, criando ritmos e efeitos que transversalizam o que foi falado para 

além da própria palavra. 

 Como veículos de representações sociais, a linguagem passou a ser objeto da 

investigação numa perspectiva de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), pois 

permitiu-nos aproximar e analisar os objetos simbólicos Física e Ensinar; Química e Ensinar 

no próprio dinamismo que os geraram, isto é, no processo discursivo que os sustentam dando-

lhes sentido comum nos grupos reflexivos. A semântica que daí decorre passa a ser o 

principal material da análise de conteúdo, descrevendo, analisando e interpretando os sentidos 

que os licenciandos atribuíam às mensagens verbais ou simbólicas implícitas ou latentes sobre 

os objetos simbólicos em estudo. A partir dessas mensagens foram identificados os conteúdos 

manifestos para sua análise que caucionada pelo esforço da interpretação conectou os dados 

entre si lhes dando “um desenho integrado, mostrando como circula entre todos os achados a 

corrente da lógica que os anima, a sua relação e também a sua relação com o mundo” 

(ARRUDA, 2005, p. 230). 

 Segundo Franco (2005), uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir 

inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação. Além dos 

vestígios manifestos nos processos discursivos, os índices postos em evidência são inferidos 

de maneira lógica pelo pesquisador. Tido como procedimento intermediário, a inferência nos 

permitiu passar da descrição das características do texto à interpretação propriamente dita. 

Segundo a autora, produzir inferências em análise de conteúdo abarca um significado bastante 

explícito porque: 

pressupõe a comparação dos dados obtidos mediante discursos e símbolos, 
com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de 
indivíduo e de sociedade. Situação concreta que se expressa a partir das 
condições da práxis de seus produtores e receptores acrescida do momento 
histórico/ social da produção e/ ou recepção (FRANCO, 2005, p. 28).   

   
 
 Os enunciados produzidos em interação dialógica entre nós – pesquisadora e 

licenciando – nos momentos de aplicação dos PCM foram gravados e transcritos em forma de 

textos com o objetivo de serem submetidos à análise de conteúdo. Esses textos lidos, relidos, 

foram analisados de maneira que possibilitassem a interpretação do conteúdo de cada resposta 

em seu sentido individual e único, para daí produzirmos os temas, um dos tipos de unidades 

de registro. O tema definido por Bardin (1977) como uma unidade de significação complexa 
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de variação não da ordem linguística, mas de ordem psicológica, como ideias, enunciados, 

proposições portadoras de significações foram identificados a partir de análises comparativas 

em torno da frequência de aparição, formando verdadeiros núcleos de sentido, que se 

destacavam dos textos analisados segundo certos critérios relativos à teoria e que serviu de 

guia à leitura. Com relação ao grupo de licenciandos em Física, identificamos no PCM Física 

06 temas e no PCM Ensinar 17 temas. No grupo de licenciandos em Química identificamos 

no PCM Química 07 temas e no PCM Ensinar 16 temas abaixo relacionados. 

 

TABELA 28: Relação dos temas identificados nos PCM “Física” e “Química” realizados 
com os licenciandos de ambos os cursos 

 
Temas identificados no PCM “FÍSICA” 

realizados com os licenciandos em Física 
Temas identificados no PCM “QUÍMICA” 
realizados com os licenciandos em Química 

 
Física Ciência; 

 
Química Ciência; 

 
Imagem dos Cientistas; 

 
Química como Campo Teórico; 

 
Física Conteúdo Escolar;  

 
Química na relação com o Ensinar;  

 
Licenciando enquanto sujeito de 
aprendizagem na relação com o Objeto de 
conhecimento Física; 

 
Licenciando enquanto sujeito de 
aprendizagem na relação com o objeto de 
conhecimento Química;  

 
Curso de Formação Inicial na UFRN; 

 
Mercado de Trabalho;  

Modelos de Professor a partir da 
formação inicial  

Modelos de Professor a partir da 
formação inicial 

 A questão da Cultura.  
 

 

TABELA 29:  Relação dos temas identificados nos PCM “Ensinar” realizados com os 
licenciandos em Física e em Química respectivamente 

 
Temas identificados no PCM “ENSINAR” 

realizados com os licenciandos em Física 

Temas identificados no PCM “ENSINAR” 

realizados com os licenciandos em Química 

Ensinar Ensinar 
 

Atributos do Ter Atributos do Ter 
 

Atributos do Ser 
 

Atributos do Ser  
 

Atributos para o Fazer  
 

Atributos para o Fazer 

A questão do Medo 
 

Educar e Ensinar 
 

Modelos de professor a partir da formação Modelos de professor a partir da formação 
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inicial inicial  
Jogo de disputas na Escola Jogo de Disputas nas Escolas 

 
Concepções acerca da Escola 

 
Saberes Docente: O que aprendo quando 
ensino? 

O olhar de licenciandos acerca do aluno do 
aluno do ensino fundamental e médio 

O Olhar de licenciandos acerca do aluno do 
ensino fundamental e médio 

 
Concepções de Educação 

 
Condição da Profissionalização 
 

Dificuldades no Ensino 
 

Dificuldades no Ensino 
 

Curso de formação inicial 
 

Curso de Formação Inicial 
 

Escolha profissional: Licenciatura ou 
Bacharelado? 

Escolha profissional: Licenciatura ou 
Bacharelado 
 

Conflitos do licenciando frente à prática 
pedagógica 

Conflitos de licenciandos frente à prática 
docente 
 

Função Docente Atributos do aluno do ensino fundamental e 
médio para aprender Química 

Condição da profissionalização Trabalho do Professor 
 

Saberes docentes: O que aprendem quando 
ensinam?  

Didática do Ensino de Química 

 
 
 Os temas emergidos das práticas discursivas de licenciandos identificados em torno de 

núcleo de sentidos inerentes aos pensamentos deles foram posteriormente reagrupados em 

categorias seguindo um critério semântico para efetuação das análises. A trajetória de 

elaboração de categorias assumida nesse estudo consistiu em não defini-las a priori. Elas 

emergiram dos conteúdos das justificativas das classificações livre e dirigida dos PCM, 

implicando em movimentos de idas e vindas entre material de análise e os referenciais 

teóricos e explicativos.  

 Os requisitos principais que serviram como critérios para a criação das categorias são 

os apresentados por Bardin (1977): qualidades de exclusão mútua como condição da 

existência dos elementos em apenas uma categoria; homogeneidade no sentido pela utilização 

de um único princípio para classificação da organização das categorias (o critério semântico); 

a de pertinência, ou seja, uma categoria foi considerada pertinente por estar adaptada ao 

material de análise e ao quadro teórico definido; a qualidade de objetividade e fidelidade, 

levando-nos a optar pelo tratamento de algumas distorções nas partes do mesmo material, a 

partir de uma mesma grelha categorial. E, por último, a qualidade de produtividade, por ter 

fornecido resultados férteis e propulsores de inferências, novas hipóteses. 
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 Mediante os critérios acima descritos, organizamos para os 06 temas referentes ao 

PCM “Física” 03 categorias: Física: Ciência X Conteúdo Escolar; O Discente Licenciando; 

Espaços-Tempos24 na/da25 Formação Inicial. Agrupamos os 17 temas advindos do PCM 

“Ensinar” do grupo de licenciandos em Física, em 04 categorias: Papel do Professor; 

Elementos Identitários; Embates na/da Prática Docente; Espaços-Tempos na/da Formação 

Inicial. Com relação ao grupo de Química, os 07 temas gerados do PCM “Química” foram 

dispostos em 02 categorias: Química: Ciência e Campo Teórico e O Entrelugar do Ser, Estar, 

Ensinar. No PCM “Ensinar” correspondente a este grupo, licenciandos em Química, dos 16 

temas foram extraídos 04 categorias: Papel do Professor; Elementos Identitários; Embates 

na/da Prática Docente; Espaços-Tempos na/da Formação Inicial. As Tabelas 30 e 31 

demonstram a disposição das categorias como também as suas subcategorias. 

 

 TABELA 30 - Categorias e Subcategorias do PCM Física e do PCM Ensinar   
 
CATEGORIAS PCM FÍSICA SUBCATEGORIAS – PCM FÍSICA 
01 – Física: Ciência x Conteúdo Escolar 1 Subcategoria – Física Ciência (Imagens dos 

cientistas)  
2 Subcategoria – Física Conteúdo Escolar 

02 – O Discente Licenciando  
03 – Espaços-tempos na/ da Formação 
Inicial 

1Subcategoria – Curso de Formação Inicial 
2 Subcategoria – Modelos de Professor 

 
CATEGORIA PCM ENSINAR – Física SUBCATEGORIAS – PCM ENSINAR 
01 – Papel do Professor 1 Subcategoria – Ensinar 

2 Subcategoria – Concepções sobre Educação e 
Escola 
3 Subcategoria – O olhar de licenciandos 
acerca dos seus alunos 
4 Subcategoria – Saberes Docentes 

02 – Elementos Identitários 1 Subcategoria – Atributos do Ser/ Ter/ para o 
Fazer 
2 Subcategoria – Modelos de Professor 

03 – Embates frente à prática docente 1 Subcategoria – Dificuldades no ensino 

                                                           
24 A expressão “Espaço” é compreendida aqui segundo Certeau (2003). É importante antes de tudo 
diferenciarmos os conceitos de lugar e espaço para esse autor. O lugar é a ordem segundo a qual se distribuem 
elementos nas relações de coexistência, uma configuração instantânea de posições, indicando estabilidade.  O 
espaço é um lugar praticado, é um cruzamento de móveis, animado pelo conjunto dos movimentos que aí se 
desdobram, é o efeito produzido pelas operações que o circunstanciam em temporalidades. Quando nomeamos 
como uma categoria “Espaços-tempos na/ da Formação Inicial tentamos discorrer sobre a não dissolução dos 
espaços praticados pelos licenciandos na temporalidade dos seus percursos formativos, reconhecendo a 
multiplicidade das qualidades objetivas que o espaço e o tempo puderam exprimir sobre o papel das suas práticas 
humanas em processo de construção. 
 
25 Mantivemos a explicitação “na/ da” originária das pesquisas sobre o Cotidiano. Segundo Alves (2003); 
Oliveira e Alves (2002), por estarmos mergulhados no cotidiano, precisamos ter presente a necessidade de crítica 
aos limites impostos por essa condição.   
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2 Subcategoria – Conflitos de licenciandos 
frente a prática docente 

04 – Espaços-tempos na/ da formação inicial  
 

TABELA 31: Categorias e Subcategorias do PCM Química e do PCM Ensinar 

CATEGORIAS PCM QUÍMICA SUBCATEGORIAS – PCM QUÍMICA 
01 – QUÍMICA CIÊNCIA E CAMPO 
TEÓRICO 

1 Subcategoria – QUÍMICA Ciência 
2 Subcategoria – QUÍMICA Campo Teórico 
3 Subcategoria – Química e a Questão da 
Cultura 

02 – O ENTRE LUGAR DO SER/ ESTAR 
E ENSINAR 

1 Subcategoria – Licenciando enquanto sujeito 
de aprendizagem 
2 Subcategoria – Química na relação com o 
ensinar 
3 Subcategoria – Mercado de Trabalho 

 
CATEGORIA PCM ENSINAR – QUÍMICA SUBCATEGORIAS – PCM ENSINAR 
01 – Papel do Professor 1 Subcategoria – Ensinar- Educar/ Trabalho do 

Professor 
2 Subcategoria – Saberes Docentes/ Didática 
do Ensino de Química 
3 Subcategoria –  O olhar de licenciandos 
acerca do seu aluno/ Atribuições do aluno do 
ensino fundamental e médio para o aprender 
Química 

02 – Elementos Identitários 1 Subcategoria – Atributos do Ser/ Ter/ para o 
Fazer 
2 Subcategoria – Modelos de Professor  

03 – Embates frente à prática docente 1 Subcategoria – Dificuldades no ensino 
2 Subcategoria – Conflitos de licenciandos 
frente a prática docente 

04 – Espaços-tempos na/ da Formação 
Inicial 

 

 

 Os conteúdos discursivos correspondentes às categorias e sub-categorias demarcadas 

pela Análise de Conteúdo acima descritas serão analisadas nos capítulos subsequentes, 

guardando suas inter-relações temáticas com os assuntos a serem tratados em cada capítulo. 

No caso do capítulo 2/ Movimento II Vivace Con gusto, abordaremos sobre o percurso 

formativo no trânsito entre as duas culturas, Pedagogia e do campo disciplinar, portanto 

trechos dos discursos dos licenciandos concernentes às categorias Espaços-Tempos na/da 

Formação Inicial correlacionadas aos PCM Física e Ensinar do grupo de Física, como também 

os trechos da mesma categoria referente ao PCM Ensinar para o grupo de Química serão 

entretecidos e analisados na composição dissertativa do capítulo.  Aliados a esses, alguns 

trechos dos discursos das categorias Física Ciência e Conteúdo Escolar, do PCM Física e os 

da categoria Elementos Identitários referente ao PCM Ensinar do grupo dos licenciandos em 
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Física, também serão enxertadas. Já os discursos relacionados à categoria O Entrelugar do 

Ser/Estar e Ensinar do PCM Química correlato ao grupo de licenciandos deste PCM serão 

também analisados no capítulo 2/ Movimento II Vivace Con gusto.  

 No capítulo 3/ Movimento III Moderato Delicato, concernente aos conteúdos 

representacionais referentes aos Objetos “Física” e “Química”, emergidos também nas falas 

produzidas nos espaços de aplicação dos PCM, se articularão às análises MSA e SSA26 dos 

PCM correlatos às explicações sobre tais objetos. Portanto, a análise da categoria: Física: 

Ciência x Conteúdo Escolar e suas subcategorias: Física Ciência, Imagem dos Cientistas e 

Física Conteúdo Escolar serão entremeadas ao corpo do texto, da mesma forma que a 

categoria O Discente Licenciando, referente ao PCM Física. Quando mencionadas às análises 

MSA e SSA do PCM Química, serão articulados aos trechos dos discursos dos licenciandos 

correlacionados à categoria Química Ciência e Campo Teórico, compreendendo suas três 

subcategorias: Química Ciência, Química Campo Teórico, Química e a Questão da Cultura.  

 No capítulo 4/ Movimento IV Andante Con moto em se tratando da compreensão 

psicossocial dos grupos dos licenciandos em Física e Química sobre o “Ensinar”, todas as 

categorias e subcategorias apontadas pela análise de conteúdo referente aos PCM “Ensinar” 

serão utilizadas, tanto para o grupo de Física, quanto às referentes ao grupo de Química. 

Passaremos, a seguir, às compreensões psicossociais dos licenciandos sobre seus campos 

disciplinares.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 O MSA e o SSA são procedimentos de análise dos conteúdos dos dados da classificação livre e dirigida do 
PCM. 
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CAPÍTULO 2/ Movimento II Vivace Con gusto 

FORMAR OS LICENCIANDOS EM DUAS CULTURAS: DESAFIOS E M (RE)LIGAR 

SABERES  
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2.1 O percurso formativo é um percurso relacional com aprendizagens 

  

 É notório o desafio de formar seres humanos independentemente de qual seja a 

natureza da formação. O termo formar, em sua acepção, significa dar ou tomar forma, 

conceber ou ser concebido, estruturar-se, desenvolver paulatinamente. O sentido subjacente à 

ação transitiva verbal das expressões formar, conceber, desenvolver denota a 

imprescindibilidade de um ou mais complementos para dar sentido completo a uma frase. 

Similarmente, quando falamos sobre formação de professores, seria insuficiente não 

convocarmos outras figuras a estabelecer relações de sentido nesse processo. Uma dessas 

seria a aprendizagem. Impreterivelmente, acreditamos que formar alguém abre espaços de 

relações entre o sujeito em formação e a necessidade de aprender. Segundo Charlot (2000), 

essa relação se dá entre o sujeito e o saber27.  

 Discutirmos sobre tal assunto demanda acuidade, certa vivacidade, presteza de 

desembaraço, principalmente por se tratar sobre articulações do percurso formativo docente, 

no trânsito entre duas culturas, a das ciências naturais e das ciências humanas. O andamento 

que utilizamos referente ao Movimento II, Vivace, metáfora esta advinda dos empréstimos da 

Linguística a Música, consiste no andamento enquanto indicação da duração absoluta dos 

“sons” aqui produzidos, mas também dos “silêncios”, nos momentos de reflexão. O Vivace 

imprime a execução de um trecho musical, um andamento rápido, ligeiro, com vida. Porém, 

sua expressão interpretada mediante a composição da escrita deste Capítulo, tenta reverberar 

nossa compreensão e sentimentos quando tratamos do formar licenciandos em Física e 

Química. A expressão Con gusto tenta demonstrar o gosto de tecermos tais pensamentos 

sobre o aprender, ensinar, formar. 

 Quando falamos aprendizagem, admitimos ser este um processo que se dá não só 

pela aquisição de um saber, mas por convocar o sujeito em formação, os licenciandos em 
                                                           
27 Saber, para Charlot (2000), implica a ideia de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele 
mesmo e com os outros. A produção do Saber envolve tanto a primazia da objetividade inerente à informação, 
como também a primazia da subjetividade, inerente à produção do conhecimento, pois implica o resultado de 
uma experiência pessoal provida de qualidades afetivo-cognitivas intransmissíveis.    

 

 

“As duas culturas já estavam perigosamente separadas 
sessenta anos atrás [...] de fato, a distância entre os 
cientistas e os não-cientistas é muito menos transponível 
entre os jovens de agora do que era há apenas trinta anos. 
Trinta anos atrás as culturas já haviam cessado de falar uma 
com a outra, mas pelo menos trocavam um sorriso amarelo 
através do fosso. Agora a cortesia se foi, e elas só fazem 
caretas uma à outra” (SNOW, C. P., 1995, p. 36).  
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Física e Química, em nosso caso, a estabelecer inter-relações de produção com os saberes 

específicos dos seus campos disciplinares e com os saberes do campo pedagógico. As inter-

relações acabam por determinar composições dialéticas com eles mesmos e com os outros 

implicados no processo, os professores, colegas, a cultura acadêmica, a cultura escolar. Como 

também, inter-relações com os objetos de conhecimento específicos do campo disciplinar das 

licenciaturas correspondentes, Física, Química e os do campo pedagógico, envolvendo suas 

disposições, o modo como são abordados, se numa perspectiva fragmentada ou numa relação 

inter ou transdisciplinar, aliadas as suas inserções no mundo. Em outros termos, o processo 

formativo de um sujeito significa potencializá-lo a estabelecer um trânsito relacional em suas 

dimensões objetiva e subjetiva que vão se dando nos espaços configurados em práticas sociais 

compreendidas no campo conceitual de crenças, valores, representações sociais, e teorias que 

as sustentam, situados num contexto sócio-cultural determinado. 

 Pautando-nos nessa perspectiva acerca da formação, é importante sinalizarmos de 

antemão o caráter de estruturação em que estão assentados os modelos curriculares dos cursos 

de Licenciatura em Física e em Química. Desde já, afirmamos que ainda impossibilitam os 

licenciandos que se posicionem diante dos saberes-objeto numa relação de produção de saber. 

Pois, se esta simboliza, segundo Charlot, uma relação de primazia da objetividade e da 

subjetividade, o distanciamento entre os campos de saberes específicos e os do campo 

pedagógico corrobora para ausência de diálogo entre eles, impedindo tais relações. A 

disposição dos saberes-objeto indica uma estrutura curricular positivista, fragmentária e 

linear, predominando, segundo Andrade (2004), o dogmatismo e o anacronismo entre estes e 

a realidade escolar (grifo nosso). Essa questão é bastante recorrente nos discursos dos 

licenciandos em Física organizados nas categorias referentes aos espaços-tempos na/da 

formação inicial tanto nas justificativas do PCM Física, como do PCM Ensinar. É o que 

percebemos abaixo: 

 Meu curso é basicamente é... basicamente para que eu seja assim tipo 
 mais  um bacharelado do que licenciando mesmo. Acho que o curso 
 deixa muito vago essas disciplinas relacionadas a licenciatura [...] é... 
 você pode olhar a grade são as matérias de Física e o conteúdo dado é 
 especificamente, não é um conteúdo dado que você vai estudar em ensino 
 médio. É um conteúdo que é basicamente pra uma pessoa que vai ser um 
 cientista mesmo. Um  conteúdo trabalhado assim, existe uma semelhança 
 do... da teoria de Física que vocês estudam aqui tanto do bacharelado 
 quanto pro licenciando. Existe essa grande semelhança e às vezes a gente 
 tem que praticar mais no ensino médio em casa porque o curso é muito 
 mais pra uma área superior (01/26). 
 [...] aqui na Universidade a ênfase nos cálculos é ah, pior. Pronto, eu tô 
 pagando uma disciplina agora, termodinâmica, certo? E a gente paga 
 introdução a termodinâmica, é uma disciplina que realmente introdução a 
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 gente vê as coisas até que a gente vê no ensino médio, mas aprofundado. 
 Só quando a gente vai ver termodinâmica, devido ser um curso de 
 licenciatura eu achava, eu acharia melhor que fosse uma coisa... aplicação 
 da termodinâmica na sala de aula, certo? Se fosse assim, com certeza iria 
 sair melhores professores do que é do jeito que é. A gente vê um monte 
 de conta que eu nunca vou dar isso a um aluno de ensino médio, nunca na 
 minha vida. Não vai influenciar na minha vida. Eu tava até criticando, 
 conversando com um cara, meu curso não tem nada a ver com isso. Sou 
 totalmente contra assim. É bom aprender, claro, mas... aprende se quiser 
 (01/28).  
 
 
 Sem contar que as disciplinas do campo pedagógico são, na maioria das vezes, 

reduzidas a uma discurso livresco, e o pior, esvaziando o saber-objeto do campo pedagógico 

de sua dimensão subjetiva de produção de conhecimento. Os licenciandos em Física 

apresentam um descontentamento quanto a isso, pois sinalizam suas experiências pessoais 

como desprovidas de qualidades afetivo-cognitivas que, por serem de caráter instransponível, 

quando assim convocadas na relação de produção de saber, são destituídas de valor pela 

forma como tem se abordado os conteúdos das disciplinas pedagógicas no seu curso de 

formação inicial, demandando simples memorizações por parte deles. Como vemos abaixo: 

 
 
 No curso eu paguei fundamentos sócio-filosóficos da educação, estudei a 
 biografia de alguns filósofos, foi mais um enfoque histórico, foi história. 
 Depois paguei psicologia da educação, aprendi outras biografias de 
 alguns teóricos... e alguns métodos... para utilizar no dia-a-dia algumas 
 subsídios, totalmente diferente da realidade da turma. Depois didática... 
 didática não  me ajudou com outras biografias. A parte de educação 
 ficou pouco devedora  quanto a isso. Agora to pagando é... pesquisa e 
 ensino em Física essa foi a principal para meu processo formativo, mas ta 
 mais relacionada a formação  do pesquisador do que para o professor. No 
 meu modo de ver (01/06). 
 
 [...] em muitos aspectos o curso não me prepara para ser professor [...] eu 
 acredito assim, pessoalmente no noturno, a gente tem dificuldades é... 
 com o ensino de matemática a noite. Muito complicado, não só à noite, 
 de manhã também. E tem algumas disciplinas que não se é falta de 
 preparo dos professores... não nos ensina pra ensinar. Eles nos ensina, 
 eles sabem muito, eu não duvido nada que eles saibam, mas não ensinam 
 a ensinar. Tive um em toda a minha formação, acredito que apenas um 
 dos professores tenha  essa habilidade de ensinar a você a ensinar. Só um 
 ou dois [...] a física por exemplo, tem muitos professores que eles põem 
 matérias, cálculos, mas que não teria muita relação com o que a gente 
 pretende fazer, que é ensinar. Não estão nem aí... (01/30). 
 

 Diante disso, ratificamos que formar equivale à aquisição de um saber mediante 

aprendizagem, não no sentido estrito do termo, como simples aquisição de um conteúdo 
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intelectual, como vimos nos discursos dos licenciandos em Física acima registrados, mas 

articulando dimensões denominadas por Charlot (2000) de figuras do aprender28. 

Impreterivelmente, quando falamos em formação de professores, defendemos o postulado de 

que formá-los é promover e potencializar intencionalmente espaços em que estejam em 

relação com as figuras do aprender. 

 Formar, portanto, é possibilitar que os licenciandos em seus processos formativos se 

apropriem de seus saberes-objeto29, designando, assim, a primeira figura do aprender 

(Charlot, 2000). Isto corresponde ao sentido dos exercícios que os licenciandos realizam em 

situações de atividades situadas nos seus múltiplos espaços-tempos. Ou seja, considerar os 

locais em que eles transitam e com quem transitam, na academia, na escola, em atividades de 

estágio, entre colegas, entre os alunos do ensino fundamental, entre a equipe pedagógica das 

escolas que frequentam.  

 As atividades curriculares que estão intimamente ligadas a essa figura do aprender 

estariam nos contextos de práticas de ensino, nos estágios supervisionados e nas disciplinas de 

instrumentação do ensino de Física e de instrumentação para o ensino de Química. É 

importante entendermos a estrutura curricular do curso de licenciatura em Física30, no qual, 

por exemplo, os créditos conferidos às disciplinas do campo de saber pedagógico somam 47, 

correspondendo a 705 das 2.640 horas da carga horária do curso de licenciatura em Física. Os 

créditos referentes às atividades práticas relacionadas ao Ensinar como os quatro Estágios 

Supervisionados e a disciplina Pesquisa em Ensino de Física conformam 30 créditos 

referentes a 450 horas de carga horária obrigatória. Destacamos também que as disciplinas 

oferecidas pelo Departamento de Física são as de Instrumentação do Ensino de Física I e II, 

somando 8 créditos, e a disciplina Novas Concepções do Ensino de Física, 2 créditos.  

 A desproporção dos espaços-tempos de exercícios de relação teoria-prática é visível 

com relação aos de dimensão teórica. Não é diferente quando visualizamos a estrutura 

curricular do curso de licenciatura em Química31. Este é oferecido em dois tempos: diurno e 

                                                           
28 As figuras quatro do aprender enunciadas por Charlot (2000) compreendem a apropriação de um saber-objeto 
e a relação epistêmica com o saber. Nesta o autor destaca três instâncias que são objetivação-denominação, a 
imbricação do eu e a distanciação-regulação. A terceira figura do aprender consiste na relação de identidade com 
o saber, e a quarta, a relação social com o saber.  
29 Saber- objeto para Charlot (2000) significa o próprio saber enquanto objetivado, quando se apresenta como um 
objeto intelectual. Especificamente neste estudo tem a ver com os saberes-objeto do campo disciplinar específico 
“Física” e “Química” e do campo disciplinar pedagógico, expressado pelo termo “Ensinar”.  
30A estrutura curricular atual do curso de licenciatura em Física está disponível na página 
http://www.dfte.ufrn.br/EstCurricLicenciatura.pdf.  

31As estruturas curriculares atuais dos cursos de licenciatura em Química diurno e noturno estão disponíveis na 
página http://www.ccet.ufrn.br/hp_quimica/estrutura.htm.  
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noturno. O primeiro compreende oito níveis previstos em quatro anos. A partir do quinto 

período, as disciplinas referentes ao campo de saber pedagógico são introduzidas 

conjuntamente com os estágios supervisionados somados em quatro semestres. Os 16 créditos 

conferidos às quatro disciplinas de Educação conjuntamente com os 24 créditos dos quatro 

estágios legitimam a formação em licenciatura. Os outros 145 créditos designam as 

disciplinas do campo disciplinar específico. O curso de licenciatura noturno compreende 10 

níveis. A partir do sétimo é que são introduzidas as disciplinas do campo de saber 

pedagógico, como também os quatro estágios supervisionados. Ao todo somam 40 créditos, 

sendo 16 referentes às disciplinas e os 24 referentes aos estágios.  

 Coincidindo com estes dados, Pereira (1999), ao tecer considerações acerca dos 

cursos de licenciatura, denuncia a preponderância das disciplinas específicas do curso em 

detrimento às de caráter pedagógico. Ao professor que é visto como um técnico, segundo o 

autor, um especialista, cabe aplicar os conhecimentos e habilidades científicas e pedagógicas 

às situações práticas de aula. Outro equívoco é o pensamento de que para ser bom professor 

basta o domínio da área do conhecimento específico que vai se ensinar, perdendo-se a 

oportunidade de abordar, de forma indissociável, os conteúdos e o respectivo tratamento 

didático, condição para uma adequada formação docente. Atualmente, não só na UFRN, mas 

em outras instituições de ensino superior, vem-se buscando integrar o currículo, contudo sem 

alterar a lógica do mesmo.  

 Segundo Anastasiou e Alves (2005), os professores universitários, no sentido de 

integrar entre si o processo de ensino, têm empreendido transformações por aproximações 

sucessivas corroborando auxiliar o aluno a construir um quadro teórico-prático global mais 

significativo e mais próximo dos desafios presentes na realidade profissional. Embora as 

estruturas curriculares dos cursos de licenciatura de Física e de Química apontem para o 

avanço nesse sentido, pois foram acrescidos os estágios supervisionados de ensino no 

transcorrer do curso, e, especificamente no caso da estrutura curricular do curso de 

licenciatura em Física, as disciplinas do campo pedagógico serem introduzidas logo no 

primeiro semestre, ainda denotam uma concepção de formação do professor como técnico 

especialista (Gómez, 1997), pois advém de uma racionalidade positivista da prática, 

entendendo-a a partir de uma concepção de parcelamento das múltiplas variáveis 

determinantes da prática escolar, codificando-as como espaços de aplicação de teorias e 

técnicas científicas, esvaziando seu sentido, apontando para um caráter unitário desarticulado 

do processo escolar (ZABALA, 1998).  
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 Nos discursos dos licenciandos em Química, referentes à categoria sobre espaços- 

tempos na/da formação, demarcada nas justificativas do PCM Ensinar, é expressa a ideia da 

concepção da prática num enfoque da racionalidade positivista de ciência, como podemos 

observar abaixo: 

 [...] Didática, nem tudo que você ver na didática deve colocar em prática, 
 tem muita dificuldade para em colocar tudo em prática, em relação a 
 didática, quer dizer que... Mil maravilhas, mas na prática, em sala de aula, 
 é totalmente diferente, né? (03/18). 
 
 o curso da Universidade... muito pouco, porque na teoria é uma coisa e na 
 prática é outra. Na teoria tudo é possível, é perfeito, mas quando você vai 
 aplicar... a diferença é exorbitante... é fora do comum. Não me ajudou 
 muito não.... não vou dizer que não me ajudou em nada, mas a 
 porcentagem foi mínima [...] eu acho que teria que ... que... ser que desde 
 o início do curso o aluno de licenciatura já comece a vivenciar e o aluno 
 do curso sei lá... faça  projetos aplicar realmente em sala pra ajudar de 
 fato uma determinada  escola...com o objetivo de formar cidadão (03/27). 
 

 Afirmamos que os licenciandos são formados como técnicos especialistas, pois são 

instrumentalizados pelas teorias e técnicas científicas com o objetivo de aplicá-las em 

problemas concretos encontrados na prática escolar, sem haver quaisquer diálogos reflexivos 

na relação prática-teoria-prática escolares pelas ideias veiculadas em seus discursos de relação 

binária entre teoria e prática, de pura aplicação. Dessa forma, a epistemologia da prática 

mecanicista concebida nas estruturas curriculares dos cursos de licenciatura de Física e de 

Química não é mais do que uma confirmação da aplicação de teorias e técnicas a 

determinados problemas anteriormente delimitados.  

 É notória, em seus programas de formação, a lógica da racionalidade técnica por 

basearem-se num corpo central da ciência específica seguido pelo corpo das ciências 

aplicadas, trabalhando previamente os componentes das competências e atitudes profissionais. 

Esse modelo técnico de formação de professores, dentre outros pressupostos apontados por 

Gómez (1997), relaciona o conhecimento científico e suas aplicações técnicas numa 

perspectiva mecânica, hierárquica e linear. Por isso, o conhecimento acadêmico não se aloja 

na estrutura semântica, significativa e produtiva do aluno-professor, mas apenas nos satélites 

da memória episódica, isolada e residual, favorecendo um empobrecimento da apropriação 

dos saberes-objeto pelos licenciandos em suas relações com a figura do aprender, segundo 

Charlot (2000), denominada de apropriação dos saberes-objeto.  

Defendemos que formar é possibilitar aos licenciandos que estabeleçam uma tripla 

relação epistêmica com o saber. Esta é inventariada primeiramente pela objetivação-

denominação reconhecida pela conscientização da apropriação dos saberes-objeto. Não surte 
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efeitos esperados no percurso formativo se os licenciandos em formação não se aperceberem 

que detém o “domínio” dos saberes-objeto Física e Ensinar, Química e Ensinar. Domínio, no 

sentido da consciência de que vão tomando posse, na medida em que se formam, de um 

domínio seguro, profundo e especializado sobre os seus campos disciplinares específicos, 

sobre o campo disciplinar pedagógico e sobre a relação sobre eles. Isto estaria imbricado 

sobre a segunda relação epistêmica com o saber, pois não poderiam ter um domínio sobre tais 

saberes-objeto se não estivessem implicados enquanto corpo nesse processo. Nas palavras do 

autor seria  

  O Eu nessa relação epistêmica com o aprender [...] imerso em uma dada 
situação, um Eu que é corpo, percepções, sistema de atos em um mundo que é 
correlato de seus atos, como possibilidade de agir, como valor de certas ações, 
como efeito dos atos (CHARLOT, 2000, p. 69).  

 

 Enquanto se engajam no movimento de relação epistêmica com “Física” e “Ensinar”, 

“Química” e “Ensinar”, até aqui mencionados, mediante a consciência da apropriação dos 

saberes-objeto, do domínio de seus fazeres pela imbricação sobre o Eu-corpo nesse processo, 

os licenciandos, na medida em que vão se apropriando das significações vivenciadas nas 

situações das práticas formativas cotidianas, mesmo sendo diminutas, e no confronto com os 

novos saberes-objeto do meio científico, buscam familiarizações do ainda desconhecido, 

valendo-se de suas crenças, ideologias, criando determinados saberes do senso comum 

denominado representações sociais. Decorrentes também de um processo relacional entre 

sujeitos e objetos simbólicos e sobre a realidade, mediatizado pelos fenômenos 

comunicacionais, as RS indicam outro tipo de saber, pois compreendem teorizações, 

interpretações acerca destes. Portanto, transversalizam as relações epistêmicas com os 

saberes-objeto consubstanciadas pelas figuras do aprender apontadas por Charlot (2000); é o 

que passaremos a relacionar. 

 Os licenciandos, mesmo em processo formativo na ambiência acadêmica, legitimada 

pela sociedade moderna como lócus de produção de ideias e de teorias científicas, pelo 

modelo de curso oferecido ainda embasado numa racionalidade técnico-instrumental, 

(Gómez, 1997), configurado num modelo hegemônico de formação (Ramalho, Nuñez, 

Gauthier, 2003), impossibilita-os que se aproximem suficientemente do conhecimento 

científico, enquanto sujeitos de saber32, a esses como saberes-objeto na conceitualização 

charlotiana. As implicações que decorrem desta posição nos levam a compreender a relação 

com o conhecimento científico e com o tornar-se professor como construídos numa 
                                                           
32

 Sujeito de saber é assim compreendido por Charlot (2000) quando se refere não só ao sujeito da razão, mas em 
formas específicas de relação com ele mesmo, com os outros e com o mundo, na sua relação com o saber. 



 

 

100 

perspectiva psicossocial, isto é, os licenciandos constroem suas RS, elaboradas na fronteira 

entre o psicológico e o social, sendo capazes de estabelecer conexões entre as abstrações do 

saber e das crenças e a concretude da vida deles em seus processos de troca com os outros. 

Reescrevendo de outro modo, para compreendermos as ações pedagógicas dos licenciandos 

em torno dos seus campos disciplinares específicos e do Ensinar na trajetória do tornar-se 

professor, devemos considerar não apenas suas estruturas e organizações cognitivas, suas 

formas de interação e combinação, mas também o conteúdo e as origens sociais das mesmas, 

por isso é que delimitamos essa pesquisa sob um enfoque psicossocial. Nas palavras de 

Wagner, caracteriza-se por ser um estudo concentrado no campo de pesquisa da ciência 

popularizada, no qual o conceito de RS tem sido proveitosamente empregado, pois: 

 

resultaria numa forma de conhecimento “científico” vulgarizado, onde conceitos e 
teorias se tornam desconectados de suas fontes originais, isto é, do processo de 
produção do conhecimento científico: eles ficam ontologizados e objetivados 
(WAGNER, 1998, p. 5). 
 

 
 Desta forma, as teorias científicas concernentes aos saberes-objeto específicos de cada 

licenciatura vão sendo transmutadas, requalificadas, fragmentadas por eles, integrando um 

mosaico de ideias, crenças e teorizações, ou seja, representações sociais com a finalidade de 

compreender suas realidades, de possibilitar que ajam sobre as circunstâncias práticas do 

cotidiano acadêmico-escolar, além de facilitar a comunicação entre os colegas do mesmo 

grupo. Segundo Wagner (1998), os conceitos e aspectos das teorias científicas mais 

frequentemente vulgarizadas são aqueles facilmente imaginados sob forma icônica ou 

metafórica e que podem ser facilmente transpostos para problemas práticos. No processo de 

vulgarização da ciência, as teorias são tão fragmentadas e reduzidas que acabam por não 

preservarem uma similaridade com seus originais científicos. É o que percebemos nos 

discursos dos licenciandos em Física, nas justificativas do PCM Física, aqui organizados na 

categoria Física Ciência e Conteúdo Escolar. O sentido vulgarizado no termo “Física” como 

campo científico 

 A natureza porque se você foi observar bem a natureza é como se ela 
 fosse  física pura. Se você leva uma topada você ta caindo devido à força 
 da gravidade. Cálculo, tudo a ver com a prática da física. Ciência, não 
 deixa de ser uma ciência né (01/09). 
 
 [...] a relação entre imaginação e física primeiro porque assim... pra você 
 desenvolver uma teoria... antes de você, digamos, um fenômeno acontece, 
 acontece um fenômeno, por exemplo, o de Newton  na queda da maçã, 
 ele viu aquilo ali, então ele teve que ter a imaginação, muita imaginação 
 pra prever que daquilo ali ele tiraria a primeira lei, a segunda lei... 
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 desenvolveria isso da imaginação. Tem que ter. Se você não tiver 
 imaginação você não  fazia (01/30). 

 

Presentes nos percursos formativos como um tipo de saber do senso comum, as RS são 

forjadas nas comunicações entre os pares. Nas possibilidades pelas quais as comunicações e 

as formas de relações sociais empreendidas nos contextos de apropriação dos saberes-objeto e 

pelas relações epistêmicas com Física e Ensinar, Química e Ensinar, os licenciandos criam RS 

pelos processos de ancoragem e objetivação, na tentativa de incorporar o ainda desconhecido, 

ancorando-o em uma rede de categorias usuais, isto é, aos conceitos e imagens já formados 

anteriormente, já consolidados, na tentativa de torná-los familiares. O objeto novo é 

reajustado para que se ancore no enquadramento das categorias de pensamentos preexistentes. 

Para Moscovici (2003, p. 61), ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa. O segundo 

momento seria o da objetivação, referindo-se ao processo em que os licenciandos 

materializam os conceitos em imagens, o que antes era desconhecido, agora poderá ser 

concretizado33. A nosso ver seria exatamente o Eu implicado enquanto corpo na relação 

epistêmica com o saber proposto por Charlot (2000), pois os licenciandos iniciantes nas 

práticas pedagógicas, incorporando conceitos científicos do universo reificado, transformam-

nos, reutilizando-os em algo palpável, concreto, no sentido de guiar suas condutas, (re) lendo 

suas experiências pedagógico-formativas no sentido de compreendê-las. 

A terceira relação dos dois processos epistêmicos anteriormente descritos seria a 

distanciação-regulação, significando o domínio de duas relações epistêmicas diferentes com 

relação ao saber-objeto. A primeira tem a ver com o domínio de uma atividade. No caso dos 

licenciandos, seria dominar a “dar aula”, por exemplo. Neste caso é referir-se a essa atividade 

como um conjunto de enunciados normativos referentes ao saber-objeto da didática, do campo 

pedagógico. O segundo domínio diz respeito ao dispositivo relacional empreendido na 

construção de um saber-objeto. Os licenciandos de Física e Química, por exemplo, em seus 

percursos formativos apropriar-se-iam de uma forma intersubjetiva, garantindo certo controle 

dos seus desenvolvimentos pessoais, a maneira de construir a imagem de si mesmos. Refere-

se ao domínio de uma relação e não propriamente de uma atividade, a relação consigo próprio 

e a relação com os outros; nas palavras do autor, “aprender é tornar-se capaz de regular essa 

relação e encontrar a distância conveniente entre si e os outros, entre si e si mesmo; e isso em 

situação” (CHARLOT, 2000, p. 70). Afirmamos que dimensão afetiva e relacional está 

presente nesse processo epistêmico em relação à construção do saber, de tal modo que o 
                                                           
33 Mais adiante nos próximos capítulos trataremos do processo de ancoragem e objetivação de forma mais 
detalhada.  
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produto do aprendizado não fica desarticulado das relações com os outros e consigo mesmo. 

Sempre me relacionarei comigo mesmo e com os outros a partir da minha relação com o meu 

saber-objeto. Ao relacionar-se consigo mesmo e com os outros, um licenciando de Física, por 

exemplo, transferirá essa relação de conteúdos epistêmicos do saber-objeto Física para a sua 

relação com o mundo, da mesma forma que os licenciandos em Química. Suas concepções de 

mundo, suas representações sociais acerca das interpretações sobre objetos simbólicos de 

interesse para o grupo do qual fazem parte, conterá elementos desses saberes-objeto.  

 Por conseguinte, qualquer relação epistêmica com o saber suporá uma relação de 

identidade, pois põe em jogo a construção de si mesmo, principalmente devido à relação do 

processo de distanciação-regulação anteriormente comentado. Os licenciandos dos cursos de 

Física e Química, por exemplo, à medida que estabelecem relações com seus saberes-objeto, 

irão percorrer trajetórias de construção de identidades, pois irão se envolvendo nessas 

relações, com suas histórias de vida, suas expectativas, suas representações sociais, suas 

relações com os outros e consigo mesmos, além da imagem que têm de si e a que querem dar 

de si aos outros.  

 As RS construídas pelos licenciandos nesse processo formativo estabelecerão 

também uma função identitária. Segundo Moscovici (2003) toda e qualquer RS supõe uma 

relação específica entre o sujeito e o objeto de conhecimento, pois o sujeito projeta sua 

identidade no objeto que o representa. Conseqüentemente a relação identitária não está 

desvinculada da relação social com o saber. A relação social com o saber, última relação 

proposta por Charlot (2000), refere-se à contextualização do sujeito em formação, dos 

licenciandos no mundo. É reconhecê-los em seus posicionamentos sociais, escolares, 

familiares, acadêmicas e o os conteúdos que trazem desses lugares para a relação com seus 

saberes-objeto. 

 A formação quando concebida nesses moldes e enquanto função básica da docência 

superior soa como inalcançável ou utópica diante da realidade que vivenciamos. Porém, se 

esta dimensão não for considerada como indicativa de mobilização para reflexões nos 

momentos de reestruturação curricular dos cursos de formação, provocará uma 

desestabilização na própria função da Universidade e no papel da docência superior. E, o que 

é mais grave no nosso caso, é que trabalhamos com formação de formadores. Como os 

licenciandos vêm sendo formados incidem significativas implicações no locus do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio por serem também espaços formativos.  
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2.2 Desafios em formar os licenciandos em duas Culturas 
  
 

Formar o licenciando em Física, Química, Matemática, Biologia requer análises 

minuciosas, porque, além de abranger as complexidades inerentes a um percurso formativo, 

de inter-relações com seus saberes-objeto mediante as figuras do aprender, significa também 

formá-los no trânsito entre duas culturas: a das ciências humanas e a das ciências naturais. O 

termo “Duas Culturas” foi cunhado por Snow (1995), ao relatar um pouco de sua história 

pessoal, sendo ele mesmo cientista do campo natural, mas que também se dedicou às letras. 

Sua obra data de 1959, com reedição em 1963. Apesar de circunscrito em um contexto do 

século XX, a intrigante contraposição entre as duas culturas transversaliza o século, 

respingando em nós na atualidade. O autor afirma ter convivido, em sua trajetória acadêmica, 

com cientistas do campo das ciências naturais e com escritores, sendo constantemente 

confrontado pelo fosso existente entre elas. 

 

 Foi através da convivência com esses dois grupos, e muito mais, creio, 
 através da movimentação regular entre um grupo e outro, que me vi às voltas 
 com o problema que, muito antes de lançá-lo por escrito, havia batizado para 
 mim mesmo de “duas culturas” (SNOW, 1995, p. 18).  

 
  

 O exemplo da ausência de diálogo entre os dos campos é expresso pelo autor através 

da divisão relacional em grupos de pessoas que representam, segundo ele, “as duas culturas”. 

Um deles engloba os cientistas e o outro compreende os literatos. Estes últimos, representam, 

moldam e predizem a natureza da cultura não-científica. “Eles não tomam as decisões, mas 

suas palavras se infiltram na mente daqueles que as tomam” (SNOW, 1995, p. 84); 

infelizmente, ao invés de camaradagem entre eles, há hostilidade. As humanidades 

características das ciências sociais e humanas, bem como da filosofia, se ocupam da tentativa 

de compreensão a respeito dos sentidos que o ser humano confere a sua presença neste 

mundo, dos significados e propósitos que elaboram da própria prática social e de sua 

organização. Já as ciências naturais decorrem do diálogo experimental com a natureza, que 

mediante seu domínio intervém nela. Rosa (2005) ressalta a não “separabilidade” das duas 

culturas, mas como face da mesma moeda nomeando-as de tecnociência e humanidades. 

Segundo o autor, melhor seria caracterizá-las pela diferença de etos, termo usado por estar 

associado à antropologia e que carrega um sentido menos forte do que cultura. Dada à 

multiplicidade de perspectivas e significados, achamos por bem explicitar o que concebemos 
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acerca de cultura. Fomos buscar em Geertz (1989), que a define como um padrão de 

significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções 

herdadas e expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Para Snow, 

o termo cultura designa dois sentidos em sua obra: primeiramente tem o sentido de 

desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento que um cientista obtém no curso de sua 

formação profissional e que tem como base o desenvolvimento mental tradicional. Seria para 

o autor, independente de qualquer cultura, seja literária ou científica, das ciências naturais ou 

das humanas, qualidades e faculdades que caracterizam nossa ontogênese. O segundo sentido, 

num enfoque antropológico, é o mais utilizado na obra, denotando um grupo de pessoas que 

vivem no mesmo ambiente, ligadas por hábitos comuns, postulados comuns e um modo de 

vida comum. O segundo sentido parece ser mais utilizado pelo autor quando afirma que os 

cientistas, de um lado, e os literatos, de outro, realmente existem como culturas dentro da 

esfera de ação da antropologia, uma sociogênese. 

 

 Há padrões e formas comuns de comportamento, abordagens e postulados 
 comuns. Isso não significa que uma pessoa dentro de uma cultura perde a 
 individualidade e o livre arbítrio. Significa que, sem o sabermos, somos mais 
 do que pensamos filhos do nosso tempo, lugar e educação (SNOW, 1995, p. 
 88).  
  

 Nas palavras de Bourdieu (2004), seria o habitus dos agentes34 em cada campo 

científico correlacionado. Entendido como conceito operacional de cultura, o habitus mais 

complexo do que o hábito, corresponde às disposições adquiridas, as maneiras de ser 

permanentes e duráveis, enquanto predisposições que funcionam como princípios que geram e 

estruturam as práticas e representações. Os estudos de Albuquerque (2005), Miranda (2008), 

Lira (2007), Silva (2007) demonstram como a apreensão do habitus aliada à dimensão 

representacional e dos discursos dos grupos docentes pesquisados, possibilitam a 

compreensão da sua construção e estruturação identitária. A partir dos estudos citados, 

compreendemos que a definição de Snow traduz, em cada cultura, disposições praxiológicas, 

no sentido de orientá-los socialmente, cientistas e literatos, e, por extensão, os cientistas do 

campo natural e do campo humanístico, como também em suas dimensões afetivas, 

                                                           
34 Os agentes, na perspectiva de Bourdieu (2004), são empresas, no caso do campo econômico, ou indivíduos 
que criam o espaço, que existe significado pelos agentes e pelas relações objetivas entre eles. É a estrutura dessas 
relações entre os agentes que determinam o que eles podem ou não fazer. A partir de então, quando nos 
reportarmos aos conceitos de Bourdieu, referiremos aos licenciandos como agentes. Depois retornaremos a 
designá-los da forma como vínhamos fazendo.   
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correspondendo aos seus gostos e aspirações. Segundo Albuquerque (2005), essas 

disposições, em suas dimensões sociais e afetivas, estão vinculadas à questão do ajustamento 

entre as estruturas objetivas e as estruturas interiorizadas ou incorporadas pelos agentes sob a 

forma de um senso prático, que os orienta em diferentes espaços sociais. Em tal dinâmica, 

cada grupo incorpora os elementos constituintes da realidade social e, ao seu modo, 

exterioriza os conteúdos simbólicos interiorizados, compartilhando os traços de uma cultura 

comum. As configurações daí produzidas demarcam psicossociologicamente os grupos dos 

cientistas naturais e dos cientistas das humanidades, conformando e orientando suas ações, na 

medida em que reproduzem as relações objetivas que os engendram. A interiorização, pelos 

agentes, dos valores, normas e princípios sociais assegura a adequação entre as ações do 

sujeito e a realidade objetiva da sociedade como um todo. Nas palavras de Pereira (2006), 

quando se considera que a prática se traduz por uma “estrutura estruturada predisposta a 

funcionar como estrutura estruturante”, explicita-se que a noção de habitus não somente se 

aplica à interiorização das normas e valores, mas inclui os sistemas de classificações que 

preexistem às representações sociais. Em outras palavras: 

 

o habitus pressupõe um conjunto de “esquemas generativos” que presidem a 
escolha; eles se reportam a um sistema de classificação que é, logicamente, 
anterior à ação. Por outro lado, esses esquemas estão na origem de outros 
“esquemas generativos”, que presidem a apreensão do mundo como 
conhecimento. O habitus se apresenta como social e individual [...] o 
processo de interiorização implica sempre internalização a objetividade, o 
que ocorre de forma subjetiva, mas que não pertence exclusivamente ao 
domínio da individualidade (PEREIRA, 2006, p. 119).  
 

 

 O segundo sentido do termo cultura, trazido por Snow (1995), que associamos ao 

conceito de habitus em Bourdieu (2004), anteriormente citado, denota a relativa 

homogeneidade das regularidades culturais subjacentes a cada grupo ou classe e são 

asseguradas na proporção em que os agentes internalizam as representações objetivas segundo 

as posições sociais de que efetivamente desfrutam.  Notificamos esse aspecto em uma das 

facetas das RS dos licenciandos de Física e Química acerca de traços identitários sobre os 

membros afiliados a cada cultura. Quando apontam em seus discursos características dos 

professores do campo disciplinar específico e quando se referem aos professores do campo 

pedagógico. Como já mencionamos anteriormente, os licenciandos ao aproximarem de 

objetos simbólicos significativos inerentes ao percurso formativo “Física”, “Ensinar”, 

“Química”, “Ensinar”, criam RS com o intuito de interpretar a realidade, facilitar a 
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comunicação entre seus pares e fortalecer a identidade do grupo a que se afiliam. Interessante 

no caso específico da formação em uma licenciatura em que se encontram no trânsito entre as 

duas culturas, torna-se um campo fértil, seminal para que sejam produzidas representações 

sociais. É o que vemos nos discursos de licenciandos em Física correspondendo a categoria 

dos Elementos Identitários advindos do PCM Ensinar no grupo de Física. 

 

 [...] aqui na faculdade mesmo fazendo licenciatura a gente pode 
 diferenciar os professores que são da área da Educação pra os que são da 
 Física. Os professores da Física: são raros os professores da física que se 
 preocupam com os alunos, você tirou uma nota baixa e eles não vão da 
 nota e vão perguntar o que aconteceu? Você ta dificuldade, ta com algum 
 problema isso ou aquilo. É... que conhece a realidade do aluno. Meu 
 curso é à noite e as pessoas trabalham o dia todo e vem do trabalho pra 
 cá pra faculdade e muitos professores não se importam com isso ta aqui... 
 não... então os professores da educação dão mais espaços para que os 
 alunos possam se movimentar de acordo com o que você pode. Enquanto 
 que os de física não eles impõe... tem que fazer isso, isso e isso e acabou. 
 E os licenciandos de física quando chegam lá na escola fazem da mesma 
 forma, e dificulta o processo de aprendizagem, porque os alunos se 
 afastam não gostam (01/16).  
 
 [...] os professores de Física eles são muito tenho até medo de dizer uma 
 palavra, não tem até  uma palavra que se encaixe assim... porque eles 
 nunca pagaram as disciplinas de educação e formaram há 30 anos atrás, 
 então a metodologia que eles conhecem de sala de aula é aquela de 30 
 anos  atrás, que o professor dava aula pra eles. Então é esse método que 
 eles acham perfeito. Perfeito que eles pensam assim: ah! hoje eu to aqui... 
 eu sou professor da Universidade, estou ganhando bem, tenho projeto, 
 minha educação não era aquela? Então funciona vou ser igual. [...] Eu 
 acho que sem querer a gente acaba carregando o modelo de professor 
 daqui. Eu não acho nada interessante carregar isso, não acho nada... 
 não vejo eles como exemplo de professor. Tô falando isso dos 
 professores de física, não dos  professores de educação. É... em 
 professores de educação...é tem professores de física daqui, de cálculo 
 que é um caso sério mesmo... (01/17). 
 

 

  Na categoria O Entrelugar do Ser Estar Ensinar referente às justificativas do PCM 

Química, os licenciandos também apontam para os traços identitários dos professores 

correspondentes a cada cultura. Vejamos abaixo: 

 

[...] eu percebi que meus professores que são bachareis eles tipo... você... 
dá pra diferenciar... porque eles não têm uma metodologia de ensino e a 
maioria foram  muito cobrados... por exemplo a maioria fez mestrado na 
Bélgica, pós-doutorado na Alemanha e eles foram muito cobrados de uma 
forma muito rígida, então eles querem passar isso pra gente [...] eles não 
apresentam uma metodologia, diferente dos professores que são 
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licenciados do departamento, que eles tem como é que...eles tem uma 
metodologia diferente de ensino, eles tem mais calma as vezes de repetir, 
eles cobram a matéria com o mesmo rigor que os bachareis cobram, 
sendo que eles têm um jeito diferente de ensinar, de passar [...] o que 
acontece com o professor bacharel, ele às vezes ele tem o prazer de 
mostrar pra você que você não sabe nada, entendeu? Que ele é quem sabe 
de tudo. Às vezes assim você aprende com ele mas,  ele é tão criterioso 
na forma de lhe corrigir, sabe que às vezes eu acho que há uma barreira 
muito grande entre o professor e assim...ele quer lhe reprovar na matéria, 
entendeu? Diferente dos professores licenciados que ele realmente ele 
quer fazer você entender a matéria não do jeito que ele aprendeu, da 
mesma forma é mais fácil pra você e não fazer com que você crie um 
medo do professor. Eu acho que é diferente [...] na minha prática eu levo 
mais o modelo do professor licenciando [...] eu acho... facilita a 
aprendizagem do aluno, conhecimento junto com você, eles dão mais 
chances pra você raciocinar (03/03). 
 

  

 A identificação da visão de mundo constitutiva nas RS que os licenciandos elaboram 

sobre seu campo disciplinar e sobre o ensinar nos oferece elementos para compreensão do 

como agem e tomam posição na dinâmica das interações sociais que vão estabelecendo nos 

espaços formativos. Quando representam sobre os traços identitários dos grupos 

correspondentes as duas culturas, vão situando os indivíduos, aqui melhor explicitados, os 

professores do campo específico e os professores do campo pedagógico, dentro do campo 

social permitindo, assim, que elaborem referenciais para a sua identidade enquanto futuros 

professores de uma área compatível com o sistema de normas e de valores socialmente e 

historicamente determinados. Isso só é alcançado devido à função identitária das RS. Elas 

definem, nas palavras de Abric (1998), e permitem a proteção da especificidade dos grupos, 

ou melhor, do constituir-se professor no trânsito das duas culturas.  

 As aproximações que vão sendo estabelecidas pelos licenciandos nos espaços de 

construção identitária quando interagem com dois perfis de professores – os do campo 

específico e os do campo pedagógico – levam e trazem marcas identitárias correlacionadas a 

cada grupo específico. Segundo o autor, a função identitária das representações assegura um 

lugar primordial nos processos de comparação social. “Assim, a representação de seu próprio 

grupo é sempre marcada por uma super avaliação de algumas de suas características ou de 

suas produções, cujo objetivo é garantir uma imagem positiva do grupo de inserção” (ABRIC, 

1998, p. 29).  

 É o que percebemos nas falas dos licenciandos quando afirmam: “eu percebo que os 

professores de Física... já os professores que têm licenciatura agem...”; “os bacharéis eles são 
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mais rígidos porque...”. Esses trechos foram extraídos das falas dos licenciandos acima 

registrados.  

 Temos argumentado sobre o formar licenciandos entre duas culturas, em espaços entre 

dois campos. A categoria campo aqui discutida baseia-se na perspectiva de Bourdieu (2004), 

como sendo um microcosmo autônomo entre a produção cultural científica e o contexto 

social. Esse universo intermediário no qual se inserem os agentes e as instituições que o 

produzem, reproduzem e difunde arte, literatura, ciência, obedecendo a leis sociais 

específicas. Mesmo submetidos às leis do macrocosmo social, o campo científico acaba 

dispondo em relação a este certa autonomia parcial, mais ou menos acentuada. Nas palavras 

do autor, referindo-se ao campo científico é: 

 

Um mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações etc., que são, no 
entanto, relativamente independentes das pressões do mundo social global 
que o envolve. De fato, as pressões externas, sejam de que natureza for só se 
exercem por intermédio do campo, são mediatizadas pela lógica do campo. 
[...] todo campo, o campo científico, por exemplo, é um campo de forças e 
um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças. 
(BOURDIEU, 2004, p. 22).  
 

 
 Entre os campos disciplinares específicos “Física” e “Química” e o campo pedagógico 

há relações de força, de luta. Em cada campo, os agentes criam espaços mediante as estruturas 

das relações objetivas determinando o que eles podem ou não fazer. Segundo Bourdieu, é a 

posição que cada um ocupa na estrutura do campo que determina ou orienta as tomadas de 

posição caracterizadas pelo volume do capital científico em proporção ao seu peso no campo. 

Como exemplo, poderemos destacar a discrepância entre as disciplinas do campo específico e 

as do campo pedagógico nas estruturas curriculares dos cursos de licenciatura em Física e 

Química. As tensões deflagradas entre os dois campos são de ordem histórica pela própria 

construção epistemológica peculiar a cada um deles. É o que passaremos a discorrer.  

 A princípio, é importante ressaltarmos que nos apropriamos do termo “Duas Culturas” 

por convivermos, quando na posição de professora substituta, com os licenciandos em 

processos formativos no trânsito entre elas: a das ciências naturais e a das humanidades, 

expressas nos saberes-objeto de cada campo “Física” e “Química” e os do campo da 

Educação, que são os da Filosofia, da Antropologia, da História, da Sociologia, da Psicologia, 

da Didática. A perspectiva de duas culturas veicule uma ideia binária, fragmentada do 

conhecimento, e, diga-se de passagem, “as tentativas de dividir tudo em dois devem ser 
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recebidas com muita suspeita” (SNOW, 1995, p. 26), percebemos, ainda, a prevalência da 

racionalidade científica moderna na estruturação curricular dos cursos aqui mencionados. 

 Embora tenhamos presente o amálgama de áreas do conhecimento em que se 

conforma o campo pedagógico, preferimos continuar utilizando o termo “Duas Culturas” por 

indicar algumas características, nas palavras de Anastasiou e Alves (2005), de um modelo 

curricular de formação arraigado aos princípios da racionalidade da ciência moderna, pois 

separa a teoria da prática, distingue as disciplinas do básico e do profissionalizante como 

conjuntos de requisitos, pré-requisitos e outros, agrupados por ano ou semestre, e, de 

preferência, destinados a um docente responsável por uma parte do currículo. Assim, este, 

individualmente, organiza seu plano de ensino e trabalha sua disciplina independentemente 

das demais. Como assinala Toralles Pereira (1997), o pressuposto desse modelo é de que 

primeiro o aluno aprende conteúdos isolados para depois aplicá-los ou reconhecer sua 

aplicação à realidade; os procedimentos apoiados na repetição e memorização de relações são 

predominantes e arbitrários para os alunos. Dentro desta lógica, o conhecimento estrutura-se 

como um saber acabado, descontextualizado e a-histórico. Com uma postura conceitual 

apoiada em certezas, admite-se um único caminho ao conhecimento. O sistema de avaliação 

volta-se para a quantificação de informações e conceitos memorizados resultado de um 

trabalho que dá pouca relevância aos processos mentais superiores (tais como, comparação, 

julgamento, levantamento de hipóteses, criação ou resolução de problemas). A ausência de 

uma proposta curricular integradora é perceptível quando algumas das características trazidas 

pelas autoras são apontadas nos discursos dos licenciandos em Química quando justificam o 

PCM Ensinar, especificamente na categoria espaços-tempo na/da Formação, vejamos 

abaixo: 

  
 [...] o curso aqui em geral ele não se preocupa muito com a profiss..a 
 formação profissional aqui do aluno aqui não... quer dizer ele se preocupa 
 mais com... que o aluno saia do curso, com ...é... a... as disciplinas [...] o 
 curso  da gente ensine a ser um educador...ensina não... a gente vê mais 
 alguma coisa  assim... com os  professores de educação. Com o professor 
 de didática... mas no curso em geral a gente não isso não (03/17). 
 
 [...] eles botam muita fantasia que não existe. Então eu achava que eles 
 deveriam reformular [...] fantasia de coisa que a gente não ensina na 
 escola. Isso. Então é necessário que você precise saber mais, é. Mas 
 também é necessário o que a gente precisa ensinar dentro da escola. Não 
 estou dizendo que é 100%, mas a maioria das disciplinas, os assuntos a 
 gente não vê. E era necessário (03/21). 
 
 Na ciência nossa aqui na Universidade, está muitíssimo associado você 
 através de uma avaliação e de um resultado, você dizer que o aluno é bom 
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 ou não. Você olha e diz: não, ele tirou 10, ele tem o IRA 9,9 ele é um 
 aluno  excelente. O resultado dele é excelente. Porém é... nem sempre 
 aquele aluno  que é bom, em sala de aula, ele é bom em laboratório. Nem 
 sempre ele é  bom em uma sala de aula. Nem sempre ele é bom em tudo. 
 Ele pode ser  bom o que ele tirou nota boa mesmo. Porque ele absorve o 
 conhecimento muito bem, ele é um bom... ele repete muito bem as coisas, 
 consegue repetir com facilidade. (03/26). 
  

 Com relação ao distanciamento entre as duas culturas, Snow (1995) apresenta razões 

de cunho histórico quando traz, como correlativa dessa situação, a Revolução Industrial, que, 

por suas características, demandou a educação de “mentes brilhantes” na ciência, 

particularmente na ciência aplicada. Conhecimentos na área de química aplicada e engenharia 

elétrica foram desenvolvidos com o intuito de corresponder à industrialização. “A ciência 

aplicada caminhou lado a lado com a ciência médica e a medicina preventiva” (SNOW, 1995, 

p. 48). Para o autor, a substituição da vida agrária pelo uso das máquinas aliada ao intenso 

movimento de produzir riquezas passou despercebidamente pelos acadêmicos, inseminando 

as muitas atitudes que ainda hoje estão cristalizadas entre as duas culturas. Essa mudança, 

segundo o autor, surgiu da aplicação da ciência real à indústria, não mais tentativas e erros, 

não mais as ideias de “inventores” excêntricos, mas uma aplicação real e efetiva. Como 

desdobramento, os cientistas aplicados não se sentiam à vontade com os mais simples 

conceitos da ciência pura e os cientistas puros admitiam que a ciência aplicada fosse uma 

ocupação para mentes de segunda categoria.  

 

 Tínhamos orgulho de saber que a ciência que fazíamos não poderia, em 
 nenhuma circunstância possível, ter alguma utilidade prática. Quanto mais 
 firmemente declarávamos isso, mais superiores nos sentiam (SNOW, 1995, 
 P. 52).  
   

 O distanciamento entre os dois campos é resultante também, segundo Snow (1995), de 

os humanistas não conhecerem conceitos básicos das ciências naturais e os cientistas não 

tomarem conhecimento das dimensões científica da psicologia, sociologia e das éticas dos 

fenômenos sociais e da produção científica. Isso se deve ao modelo de racionalidade da 

ciência moderna, subjacente à construção histórica da ciência. Vale ressaltar que este não se 

desenvolve de modo autônomo no plano intelectual das ideias. “Seus conceitos e teorias têm 

uma profunda relação com o contexto histórico, tanto nos aspectos intelectual e cultural, como 

nos aspectos econômico, social e político” (ROSA, 2005, p. 16).  

 Esse modelo, desenvolvido a partir do século XVI, baseado nas ciências naturais, se 

contrapôs ao saber aristotélico e medieval, configurando uma inaceitabilidade a todas as 
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formas de dogmatismo e de autoritarismo, reconhecendo como válidas apenas duas formas de 

conhecimento: as disciplinas formais da Lógica e da Matemática e as ciências empíricas 

(SANTOS, 2003). Basicamente, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se 

estende às ciências sociais emergentes, causando posturas que admitem uma: 

 variedade interna mas que se distingue e defende, por via de fronteiras 
 ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas formas de conhecimento não 
 científico (e, portanto, irracional) potencialmente perturbadoras e intrusas: o 
 senso  comum e as chamadas humanidades ou estudos humanísticos (em que 
 se incluíram, entre outros, os estudos históricos, filológicos, jurídicos, 
 literários, filosóficos e teológicos) (SANTOS, 2003, p. 21).  
 
 
 A rivalidade entre as duas culturas é embrionariamente histórica e de cunho 

epistemológico, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento 

que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. 

Isso decorre de uma visão de mundo hegemônica na modernidade que fincou suas raízes 

numa matriz da Física através do determinismo newtoniano. Para Rosa (2005), esse 

paradigma assumirá um papel de destaque em nome da ciência como um todo, pois a idéia de 

previsibilidade, isto é, a capacidade de fazer previsões sob certas condições restritas, permitiu 

de certo modo, controlar a natureza, projetar máquinas e planejar indústrias. “Por isso, 

correspondeu à visão de mundo da Revolução Industrial, do capitalismo e, depois, do 

socialismo real que existiu no Leste Europeu ou onde ainda exista” (ROSA, 2005, p. 19). 

Passaremos a descrever de forma sucinta os principais traços do paradigma da ciência 

moderna, destacando como fatores: a teoria heliocêntrica do movimento dos planetas de 

Copérnico, as leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, as leis de Galileu sobre a queda dos 

corpos e a ordem cósmica de Newton calcada nas raízes filosóficas de Bacon e Descartes. 

 Tratar da questão do paradigma da ciência moderna é equivaler a Revolução Científica 

datada no século XVII ao marco da mecânica newtoniana. Newton, como afirma Rosa (2005), 

unificou o estudo do movimento dos corpos na Terra com o movimento no céu, ou seja, a 

Física com a Astronomia pela contribuição que nos deu Galileu. Porém, há de conferir que o 

advento da revolução científica inicia-se antes da mecânica de Newton e tem seu marco com a 

teoria heliocêntrica de Copérnico no século XVI. Segundo Cohen (1985 apud ROSA, 2005, p. 

119) a revolução copernicana não teria necessariamente se constituído uma revolução se não 

fosse às contribuições de Kepler e Galileu. Demonstrando isso, Rosa desdobra a revolução 

científica em dois momentos: a revolução copernicana da astronomia no século XVI, e a 

revolução da mecânica de Newton, no século XVII. Segundo o autor entendemos: 
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 que a primeira foi precursora da revolução científica, abrindo o caminho 
 para  a superação do sistema geocêntrico ptolomaico, completada por 
 Kepler com as órbitas planetárias elípticas e por Newton com a lei da 
 gravitação, junto com as leis do movimento na mecânica (ROSA, 2005, p. 
 119).  
 

 Embora Copérnico tenha rompido com a explicação geocêntrica escolástica, manteve-

se preso ao axioma de origem platônica de que tudo no céu move-se em circunferências. A 

natureza era explicada como um sistema ordenado, a ser desvendado segundo uma unidade 

racional. Lembremos que a filosofia platônica apontava para a circularidade obrigatória dos 

movimentos celestes e estes eram explicados metafisicamente, por afirmarem que a 

circunferência esteticamente harmoniosa era eticamente associada à divindade. A teoria 

copernicana não foi por muito tempo convincente, primeiramente devido à ligação com esse 

axioma e, depois, por seu modelo de explicação do sistema heliocêntrico, o Sol como centro 

do universo, por órbitas planetárias circulares concêntricas em torno do Sol, com círculos por 

planetas.  

 Este modelo foi mudado e melhor explicado por Kepler, pois foi este quem intentou a 

correspondência de apenas uma curva cônica para cada planeta às órbitas elípticas com o Sol 

num foco da elipse. Porém, essas órbitas só foram explicadas teoricamente por Newton com a 

mecânica e a gravitação, introduzindo a força de atração entre os corpos à distância, nas 

palavras de Rosa (2005). Por ora, o que podemos destacar é que com as teorias de Copérnico 

e Kepler o movimento dos corpos celestes passou a ser considerado e visto pelo observador 

como um movimento em torno da Terra, com as contribuições do conhecimento da Geometria 

na Astronomia grega, esses movimentos passaram a ser descritos matematicamente, chegando 

à extrema sofisticação.  

 A Matemática com o sentido instrumentalista para descrição dos fenômenos 

observados, contrapondo-se a uma atitude contemplativa, possibilita a Copérnico, segundo o 

autor, passar da conjectura sobre o sistema heliocêntrico, criando uma teoria capaz de, por 

cálculos matemáticos, dar resultados confortáveis com observações experimentais. As 

contribuições da Física grega que se voltava à descrição qualitativa da natureza aliada às da 

astronomia que reproduziam matematicamente os fenômenos observados, colaborou para a 

intensificação do matematismo da Física com os estudos de Galileu e mais tarde com Newton. 

Os fenômenos cotidianos de acordo com o senso comum passaram a ser explicados a partir de 

uma abordagem lógica rigorosa, pela seleção prévia de um objeto de estudo, a partir de 

questionamentos e levantamento de hipóteses a serem testadas pela experimentação preparada 

com fins específicos.  
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 Segundo Rosa (2005), ciência e técnica vêm juntas, os experimentos preparados 

trazem um caráter de intervenção do homem na natureza, com o intuito de apropriar-se dela 

para fins técnicos, passando a ser seu objeto de atividade. O caminho para a civilização 

científica e tecnológica moderna estava aberto. A relação do homem com o conhecimento é 

denotado pela matemática. Arendt (1983, p. 303 apud Rosa, 2005, p. 129), ao escrever sobre o 

uso da Matemática na descrição da natureza, afirma que a certeza do conhecimento só poderia 

advir de uma dupla condição: que o conhecimento se referisse apenas àquilo que o próprio 

homem havia feito, de sorte que o ideal passava a ser o conhecimento matemático, no qual se 

lida apenas com entidades produzidas pela própria mente e, segundo, que o conhecimento 

fosse de tal natureza que só pudesse ser verificado mediante ação adicional.  

 É o que percebemos ao conhecer os estudos de Galileu citados por Rosa (2005) sobre 

os movimentos dos corpos na superfície terrestre. Como desdobramento de seus estudos, a 

ideia de causa final é abandonada implicando num redirecionamento das questões do “para 

que” para o “como” se dá o fenômeno. A visão causal de mundo que irá se estabelecer trará 

consequências profundas no que diz respeito à separação proposta por Descartes entre o 

mundo racional, da natureza e da ciência matematizada e o mundo espiritual, da mente, da 

alma e da religião. Nas palavras do autor: 

 

 O homem saíra do centro do universo com a queda do sistema geocêntrico e 
 não era mais a razão de ser da natureza com a abolição da “causa final” e o 
 advento do grande sistema matemático da ciência. Tornou-se um 
 espectador, uma mera consequência e não o objeto final dos processos da 
 natureza. Aqui salta aos olhos a influência recíproca entre a física e a 
 metafísica, que vai sofrer mudanças a partir da nova ciência. Deus, a 
 religião, a metafísica são negados. São separados da natureza que se revela 
 à experiência sensorial e à elaboração teórica (ROSA, 2005, p. 130).  
 
 

 A influência racionalista trazida por Descartes, um matemático, e considerado 

proeminente filósofo da modernidade, é notória na racionalidade da ciência moderna, pois 

apregoava a recusa de qualquer conhecimento tradicional35. O filósofo propunha outro 

sistema de pensamento que comungava com o objetivo de construir um sistema filosófico, 

idêntico à Matemática, com verdades incontestáveis e princípios fundamentais que 

dispensassem demonstração.  

                                                           
35 O conhecimento tradicional aqui considerado trata da filosofia, da metafísica e da religião como formas 
explicativas do mundo.  
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 Descartes elaborou um método de investigação que desprestigiava qualquer 

conhecimento baseado na evidência sensível, apresentando como critério de verdade que 

todas as coisas que concebemos são verdadeiras e, portanto, incontestáveis, segundo Silva 

(2006). Desse modo chegou a sua célebre afirmação Cogito, ergo sum (Penso, logo existo). 

Assim, a essência da natureza humana estava no pensamento e, nesse sentido, a intuição 

estava contida nele. 

 Santos (2003) aponta como influente do modelo da racionalidade científica moderna o 

racionalismo de Descartes, que vai inequivocamente das ideias para as coisas e não das coisas 

para as ideias e estabelece a prioridade da metafísica enquanto fundamento último da ciência. 

Essas ideias, ideias matemáticas, presidem a observação e a experimentação, são ideias claras 

e simples, ascendendo um conhecimento mais profundo e rigoroso da natureza. “A 

Matemática fornece à ciência moderna não só o instrumento privilegiado de análise, como 

também a lógica da investigação, como ainda o modelo de representação da própria estrutura 

da matéria” (SANTOS, 2003, p. 27). Contudo, convém lembrar outra influência na construção 

dessa racionalidade que foi o empirismo de Hobbes, Locke, Hume e Bacon, que priorizavam a 

experiência sensível no processo de conhecimento, contrapondo-se a Descartes. Como 

demonstra o autor, a experiência ressaltada por Bacon não dispensa a teoria prévia, o 

pensamento dedutivo, ou mesmo a especulação, mas a força indispensável enquanto instância 

de confirmação última seria a observação dos fatos. Percebemos que, embora os pressupostos 

racionalistas e empiristas se fossem aparentemente opostos, acabaram por oferecer os critérios 

seminais da busca pela verdade do paradigma moderno, ou seja, a Matemática e a 

experimentação. 

 A grande síntese das duas correntes metodológicas – racionalista e empirista – foi 

estabelecida por Newton, cientista e matemático, que, segundo Silva (2006), antes dele havia 

duas tendências que regiam a ciência seiscentista: o método empírico indutivo, representado 

por Bacon, e o método racional dedutivo, representado por Descartes. Newton realizou uma 

completa sistematização matemática da concepção mecanicista da natureza. Segundo Rosa:  

 

 Desenvolveram-se, inicialmente em vertentes distintas, dois tipos de Física: 
 uma empirista (de Bacon) e outra matemática (Galileu e Descartes), tendo 
 Newton participado de ambas: desta última com seus princípios matemáticos 
 da filosofia natural, e da primeira com sua óptica [...] Newton representa 
 uma  síntese na contradição da dialética entre a concepção matemática de 
 Galileu e Descartes sobre a natureza e a concepção corpuscular de origem 
 grega. Para Descartes o mundo era feito de extensão e movimento, para 
 Newton, de  matéria, de movimento e de espaço, no qual se movem os 
 corpúsculos, no vazio (ROSA, 2005, p. 132).   
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 Segundo Rosa, embora os autores relacionem mais o caráter teórico-matemático da 

mecânica newtoniana, o empirismo de Bacon também estava presente. Para Newton não havia 

certezas a priori sobre a natureza e ele não acreditava que seus segredos pudessem ser 

desvendados apenas pela Matemática. Os desdobramentos quanto a essa combinação de 

empirismo experimental e determinismo matemático, relacionada à capacidade científica de 

previsão e de controle, se traduz no impacto filosófico nas nossas maneiras de pensar e agir no 

mundo e sobre ele via tecnologia, sentido por nós até os nossos dias. Destacamos, por 

exemplo, o princípio teórico newtoniano do determinismo matemático da mecânica, com a 

ideia de associar à capacidade de determinar as posições e velocidades das partículas a 

qualquer tempo, implicando em previsibilidade. Estaria expresso, segundo Santos (1999), na 

natureza teórica do conhecimento científico, como um conhecimento causal que aspira à 

formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vistas a prever o comportamento 

futuro dos fenômenos.  

 A descoberta das leis da natureza assenta por um lado, no isolamento das condições 

iniciais relevantes e, por outro, no pressuposto de que o resultado se produzirá 

independentemente do lugar e do tempo em que se realizam as condições iniciais. O princípio 

regente da representação do que venha a ser o conhecimento na modernidade é baseado na 

formulação segundo o autor, da ideia de ordem e de estabilidade do mundo, de que o passado 

se repete no futuro. Precisamente nas palavras de Santos: 

 

 Segundo a mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma máquina cujas 
 operações se podem determinar exatamente por meio das leis físicas e 
 matemáticas, um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, um 
 mundo que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da sua 
 decomposição nos elementos que o constituem. Esta ideia do mundo-
 máquina é de tal modo poderoso que se vai transformar na grande hipótese 
 universal da época moderna, o mecanicismo (SANTOS, 2003, p. 31).  
 
  

 Compreendemos com isso, que a matriz da visão de mundo dominante na 

modernidade teve a Física, através do determinismo newtoniano num papel de destaque. No 

século XVIII, este mesmo espírito precursor ampliou e aprofundou o Iluminismo, criando 

condições para a emergência das ciências sociais no século XIX. A consciência filosófica da 

ciência moderna, que tivera no racionalismo cartesiano e no empirismo baconiano as suas 

primeiras formulações, condensou-se no positivismo.  

 As ciências experimentais ordenadas e referendadas pelo positivismo como modelo 

por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas e 
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teológicas, apregoou que só há duas formas de conhecimento científico como expostas por 

Santos (2003): as disciplinas formais da lógica e da Matemática e as ciências empíricas, 

segundo o modelo mecanicista das ciências naturais, afirmando que as ciências sociais 

nasceram para ser empíricas.  

 Constatamos que as duas culturas vão se interconectando em espaços-tempos 

antagônicos consubstanciados em vertentes dicotômicas que sinalizam ora a aplicação para os 

estudos da sociedade, de todos os princípios epistemológicos e metodológicos 

correspondentes ao estudo da natureza desde o século XVI, e, por outro lado, a reivindicação 

das ciências humanas de um estatuto epistemológico e metodológico próprio, baseado na 

especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à natureza. Para Santos, a 

primeira concepção é sujeita ao jugo positivista e a segunda liberta dele, ambas reivindicando 

o monopólio do conhecimento científico-social. 

 Em decorrência dessas questões de cunho histórico-científico, transportam 

implicações para olhares enviesados entre os representantes das duas culturas. Complementa 

Snow: se entreolham com hostilidade e aversão, “cada um tem uma imagem curiosamente 

distorcida do outro, suas atitudes são tão diferentes que, mesmo ao nível da emoção, não 

encontram muito terreno comum” (SNOW, 1995, p. 21). Os cientistas humanistas, por 

exemplo, tendem achar que os cientistas naturais são impetuosos e orgulhosos, otimistas e 

inconscientes da condição humana. Similarmente, os cientistas naturais acreditam que os 

humanistas são totalmente desprovidos de previsão, indiferentes aos seus colegas “naturais”, 

são ansiosos por restringir a arte e o pensamento ao presente imediato.  

 Cada um na tentativa de familiarizar-se com o novo, o inédito criam RS acerca do 

outro grupo, veiculadas pelos seus discursos, demarcando suas identidades sociais. Segundo 

Wagner (1998), os membros elaboram coletivamente regras, justificações e razões para 

crenças e comportamentos dentro de suas práticas diárias, resultando mediante o processo 

comunicacional e discursivo, a criação de RS. O pensamento coletivo que daí se instaura 

somando-se à atividade de autocategorização de seus membros sobre eles mesmos e outros 

como pertencentes aos seus grupos, caracterizarão a criação de grupos reflexivos, pois 

requisitam e demarcam suas identidades, conhecendo seus critérios de afiliação.  Os 

licenciandos, por estarem imersos entre dois grupos, não possuindo uma relação científica em 

profundidade com os dois campos, o das ciências naturais e o das humanas, são habilitados, 

pelas experiências e conhecimentos contraditórios presentes em seus discursos, a criarem RS 

sobre Física e Ensinar, Química e Ensinar, iniciando por meio de um processo de 

comunicação coletiva, tentativas de torná-los inteligíveis e controlados.  
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 Podemos exemplificar esse processo entre os licenciandos e bacharelandos. No caso 

dos cursos de licenciatura, desmerecidos das expectativas de satisfação pessoal dos alunos 

advindas pelo não reconhecimento social que possa ter o professor e pela discriminação 

preconceituosa sofrida pelos licenciandos, marca-se a formação pela crença de que “não é 

preciso construir saberes específicos para tornar-se professor” (ANDRADE, 2004, p. 16). Em 

período de matrículas nas disciplinas do curso, por exemplo, os comentários não são 

poupados. As disciplinas de Educação geralmente são por eles optadas no final do curso e, de 

certa forma, desmerecidas por entenderem que não acrescentarão quase nada a sua formação. 

Para eles, a ideia do domínio do conteúdo do campo disciplinar específico prepondera sobre 

os saberes específicos do campo pedagógico. Estes são referenciados apenas como a aquisição 

de uma metodologia. Determinados chavões descritos por Andrade (2004), tipo “quem sabe 

fazer sabe ensinar” ou “quem sabe faz, quem não sabe ensina” é comum entre os 

bacharelandos e os licenciandos. Indicativos de algumas ideias aqui mencionadas os trechos 

de alguns discursos dos licenciandos em Química nos momentos que justificavam os 

agrupamentos do PCM, especificamente correspondendo a Categoria O Entrelugar do Ser 

Estar Ensinar.   

 

 Eu acho que o currículo de quem faz licenciatura era pra ser 
 completamente diferente do que é hoje. Porque hoje é muito mecânico e 
 isso não existe em sala de aula. Então tem matérias, tem assuntos que a 
 gente não vê na faculdade, mas que a gente precisa pra sala de aula. 
 Então a gente deveria  mais... mesmo sendo assuntos básicos, mas não é o 
 que a gente vai usar pro resto de nossa vida? Se a gente escolheu ser 
 professor é isso... a gente tem  que aprender...fazer um curso superior, o 
 que a gente vai aprender é ali. Mesmo sendo muito básico. E eles botam 
 muita fantasia que não existe [...] (03/21). 
 
 A ciência você tem que ter uma boa metodologia pra ensinar ciência né, 
 pra que seus alunos possam compreender melhor a ciência é... e explicar 
 uma melhor metodologia pra explicar melhor esses assuntos aqui que às 
 vezes os alunos não compreendem muito bem... tem que ter uma boa 
 metodologia pra que eles possam realmente entender o que você ta 
 falando relação ao estudo da matéria, ao que é átomo, quais são os 
 princípios de cada teoria dessas [...] (03/05).  
 
 [...] Pra você trabalhar você precisa ter um conhecimento do assunto, né a 
 ser ministrado tem que... pra ser professor tem que ser criativo [...] 
 (03/06). 

 
 

 Segundo Snow (1995), e concordamos, essa lista de atributos que um grupo diz sobre 

o outro, essas representações poderiam ser preenchidas por uma profusão de “diz-que-disse” 
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pelas costas, manifestando ideias, crenças, valores, porém alguns infundados, outros 

totalmente destrutivos, mas que se baseiam em mal-entendidos perigosos.     

 Um dos maiores desafios que encontramos é tentar aproximar os saberes-objeto do 

nosso campo com os do campo disciplinar específico. Pessoalmente as tentativas de 

aproximações que temos estabelecido resultam das memórias da nossa época escolar do 

segundo grau. O que temos são ideias vagas, representações do que ficou da nossa relação 

enquanto aluna de segundo grau e, diga-se de passagem, não trazem memórias agradáveis. 

Em alguns casos não temos nem ideia do que seja em profundidade o saber da Física, e da 

Química. Como poderemos abrir espaços dialógicos entre elas e nós? Como consequência 

disso, Anastasiou e Alves (2005) nos lembram que a racionalidade da ciência moderna ainda 

está refletida na estrutura curricular que fragmentou a ciência na busca de respostas a questões 

cada vez mais específicas, constituindo a especialização originando corpos de conhecimentos 

com objetos específicos: geográficos, históricos, físicos, químicos, biológicos, matemáticos, 

etc., delimitando campos, objetos, instrumentais, metodologias, aplicações e análises. As 

lógicas desses campos transplantados como disciplinas ou matérias de estudo configuram a 

estruturação curricular dos cursos de formação docente. 

 Pimenta (2005), ao tratar sobre os saberes da docência, observa que os das áreas 

específicas e os saberes da docência como são denominados têm sido trabalhados como 

blocos distintos e desarticulados, em decorrência do status e poder que adquirem nas 

universidades, ou seja, no campo científico. Às vezes, um se sobrepõe aos demais. Criticando 

os saberes do campo pedagógico, assinala que houve um tempo, no percurso da história da 

formação docente, em que houve o predomínio dos saberes pedagógicos enfocando o 

relacionamento professor-aluno, a importância da motivação e do interesse dos alunos no 

processo ensino-aprendizagem, as técnicas de ensinar. Em outro momento, a Pedagogia 

inspirada na ciência psicológica transformou-se numa Psicopedagogia. Outras vezes, as 

técnicas de ensinar foram o foco da Pedagogia, daí tornar-se tecnologia. Segundo a autora, os 

saberes que menos ganharam destaque foram aqueles da experiência. Saberes estes trazidos 

pelos alunos do seu percurso de vida escolar, como também aqueles produzidos em 

articulação dialógica com os espaços-tempos do cotidiano escolar, os saberes da prática. Uma 

questão desafiadora decorrente dessa afirmação é que formar os licenciandos em Física e em 

Química deve ser fazê-los transitar por essas duas culturas, já que se relacionam com os 

saberes específicos dos campos de Física e Química, mas, ao mesmo tempo, com os saberes 

do campo da Educação. 
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Snow (1995) declara que o fosso entre as duas culturas traz graves consequências 

educacionais, o ideal seria analisar o problema construindo pontes para tornar transponível o 

que separa as duas culturas, eliminando ou alterando preconceitos mútuos, resultantes de um 

corporativismo acentuado e defensivo cristalizado nas instituições formativa. O esforço do 

autor na direção integrativa das duas culturas preanuncia uma visão diferenciada de ciência, 

representando mudanças paradigmáticas em relação à visão moderna comentada 

anteriormente. Discutindo elementos que proporcionem um rompimento dos pilares do 

paradigma anterior, autores como Santos (2003) e Morin (1996; 2000a, 2000b; 2006; 2007) 

discutem uma das visões pós-modernas de ciência sobre a qual abordar suas repercussões para 

reestruturação curricular dos cursos de Física e Química torna-se uma possibilidade.  

 

2.3 (Re) ligando as culturas: outros pilares paradigmáticos da racionalidade científica 
pós-moderna e as implicações na formação dos licenciandos 
  

 Ao trazer questionamentos, análises e sugestões para repensar a organização curricular 

dos cursos universitários, Anastasiou e Alves (2005) afirmam que o fazer docente, em relação 

aos processos formativos universitários, estão assentados a partir da ciência existente. A 

estrutura curricular em grade, a separação teoria-prática, um ciclo básico e outros 

profissionalizantes, separados e distintos, sem contar com o habitus docente baseado na 

predominância da exposição do conteúdo pelo professor e da memorização dele pelos 

licenciandos, centralizados na verificação pelas avaliações, poderão ser questionados a partir 

de um exercício dialógico com alguns postulados que o paradigma da complexidade 

defende36. 

 A contribuição do pensamento da complexidade no (re) ligar às duas culturas é o 

princípio do reconhecimento dos laços existentes entre os saberes que o nosso pensamento 

deve distinguir sem, contudo, isolá-los, fragmentá-los, compartimentá-los. Portanto, torna-se 

imprescindível considerar os princípios desse paradigma apresentados por Morin a partir de 

uma confrontação com os paradigmas da simplificação, por ele assim definidos, empregados 

na ciência clássica, e implícitos nas estruturas curriculares dos cursos de licenciatura aqui em 

estudo. É o que passaremos a comentar.  

                                                           
36 Nossa intenção daqui por diante será destacar alguns dos postulados do paradigma da complexidade 
pertinentes a leituras acerca das tentativas em (re) ligar às duas culturas.  
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 Martinazzo (2002) reedita a confrontação feita por Morin37, aludindo sobre o princípio 

da universalidade do paradigma da simplificação. Segundo este, “só há ciência no geral”, isto 

é, a ciência clássica, descobre a ordem da natureza, estabelece leis gerais atribuindo 

características de universalidade. Tudo o que é singular e local, contingente ou residual é 

eliminável. Em contrapartida, na compreensão do paradigma complexo, o universo é 

apreendido na recombinação da singularidade e localidade do fenômeno em explicação 

universal. Outro princípio é a eliminação da irreversibilidade temporal na explicação da 

realidade. A realidade vista a partir da complexidade passa a ser historiada e interpretada 

através da sua gênese. O princípio da redução remetente ao paradigma da simplicidade, assim 

denominado pelo autor, quando reduz o conhecimento dos sistemas ao conhecimento das 

partes simples ou elementares que os constituem.  

 Descobre-se na complexidade que mesmo no elemento mais puro e simples está 

presente a contradição, a incerteza, o inseparável. Por isso, os fenômenos e a própria matéria 

passam a ser consideradas como realidades em interação. A compreensão de que o 

conhecimento das organizações está submetido aos princípios de ordem, isto é, às leis, 

invariâncias e constâncias no paradigma da simplicidade, é contraposto ao da complexidade, 

que, mesmo considerando a noção de ordem e de lei, é insuficiente para fundamentar o 

conhecimento tanto de fenômenos sociais, como do mundo físico ou biológico.  

 Morin propõe a superação do princípio de ordem pelo trigrama ordem-desordem-

organização. A relação daí resultante, embora sugira antagonismo ou concorrência, é 

coincidente e complementar. O princípio da causalidade linear, simples e exterior aos objetos 

na ciência clássica, é questionado pela complexidade, quando aponta na relação entre efeito e 

causa a retroatividade, como também, evidencia nas palavras do autor, o círculo da 

endocausalidade, da exocausalidade e da endo-exocausalidade.  

 

O pensamento complexo é capaz de considerar tanto as influências internas como as 
externas. Portanto, em tudo aquilo que é vivo existe virtualidades de 
desenvolvimento que são múltiplas considerando-se o jogo da endo-exocausalidade 
(MARTINAZZO, 2002, p. 41).  

 

 Outro princípio do paradigma da simplicidade é a redução do conhecimento às leis 

gerais e necessárias que governam as unidades elementares de que é constituído. Essa redução 

é superada quando, na complexidade, o privilégio da totalidade, holístico, é assumido, pois 

                                                           
37 Morin explicita na obra A inteligência da complexidade os princípios do paradigma da complexidade a partir 
de uma análise comparativa com o paradigma da simplicidade afeto à ciência clássica. Preferimos citar 
Martinazzo (2002), pois reedita a mesma análise numa versão adaptada.  
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não existe interrupção no conhecimento; ele ocorre num movimento circular de forma que o 

conhecimento das partes permite conhecer melhor o todo e vice-versa, assemelhando-se à 

metáfora do holograma, dando a ideia de recursividade.  

 O pensamento simplificador atenta para a disjunção entre o objeto e o meio, 

desconsiderando as interações que daí decorrem. A ciência complexa descobre no campo 

físico, por exemplo, e nos sistemas da vida biológica, como algo fechado e aberto ao mesmo 

tempo, inseparáveis do meio ambiente. Na produção científica simplificadora a relação 

sujeito/ objeto pesquisado é dicotômica. A verificação de experimentos previamente testados 

e controlados serve para atingir a objetividade como também excluir o sujeito que conhece.  

 Na perspectiva da complexidade é presente o entendimento de que em toda 

objetividade há subjetividade, pois o conhecimento é resultado de interferências da visão de 

mundo do sujeito por intermédio de suas representações, concepções em toda e qualquer 

observação-experimentação. Por isso, outro princípio simplificador é o de eliminar as noções 

de ser e de existência reafirmando a formalização e quantificação. Ultrapassando este 

princípio, o pensamento complexo introduz a partir das categorias ser e existir, a ideia da 

autoprodução.   

 Na análise de Morin, seria um processo no qual os seres vivos se autoproduzem, 

enquanto sistemas abertos são existentes e “seres aí”, submetidos às flutuações do meio 

ambiente. “Portanto, as categorias do ser e da existencialidade são concretas e encontradas no 

universo físico e não unidades meramente metafísicas.” (MARTINAZZO, 2002, p. 43). 

 O princípio da confiabilidade da lógica para estabelecer verdades intrínsecas das 

teorias alude ao pensamento simplista quando fundamentadas empiricamente nos 

procedimentos de verificação, herdam do positivismo lógico, o princípio da certeza e 

verdades absolutas da teoria científica. O paradigma complexo considera a contradição e as 

teorias científicas como biodegradáveis. Percebemos que ao proceder a esse tipo de 

comparação crítica entre os dois paradigmas, Morin prognostica a dissolução do paradigma 

simplificador pela ultrapassagem do paradigma complexo, exatamente pela não 

correspondência da racionalidade científica moderna às expectativas e exigências que a leitura 

e a compreensão da realidade do mundo contemporâneo estão demandando.  

 No tocante a formação de professores, dialogar com o paradigma da complexidade é 

encarar os problemas crônicos referentes a esse fenômeno sob outro referencial lógico-

epistemológico e encaminhar soluções de forma não simplificadora, religando o que a análise 

separa, contextualizando o dissociado, reunindo o disperso, tornado complexo o simplificado, 

historiando o intemporal e considerando os sujeitos imbricados nesse processo como 
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produtores e produtos de seus pensamentos e de suas construções, na propositura de espaços 

relacionais com as figuras do aprender como havíamos pontuado.  

 A transposição desses princípios para o (re) ligar as duas culturas corrobora em três 

graus de relações disciplinares: a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. O repensar a estrutura curricular dos cursos de licenciatura em Física e 

Química implicaria num redimensionamento das relações disciplinares de cada campo 

específico, o do campo pedagógico e entre eles.  

 A concepção de disciplina consubstanciada nas estruturas curriculares dos cursos de 

licenciatura em Física e em Química indica, segundo Morin (2007), a concepção de 

organização do conhecimento científico instituindo a divisão e a especialização do trabalho 

pela delimitação de suas fronteiras, via linguagem, técnicas e teoria próprias. Herdeira do 

modelo de universidade moderna, a “disciplinarização” curricular, apesar de delimitar um 

domínio de competência sem o qual o conhecimento tornar-se-ia vago, digno (ou indigno?) de 

interesse para o estudo científico, resulta em promover a hiperespecialização do investigador 

com o risco de coisificação do objeto estudado, isto é, as possíveis ligações desse objeto com 

outras disciplinas passam a ser negligenciadas, isolando-os em relação às outras disciplinas e 

aos problemas que as ultrapassam.  

 A propositura moriniana é perseguir as ideias, concepções para além da pertinência de 

um campo disciplinar por suas inumeráveis migrações de um a outro campo, constituindo 

objetos interdisciplinares, polidisciplinares e transdisciplinares, permitindo a criação da troca, 

da cooperação e da policompetência. As relações disciplinares passariam a se caracterizar pela 

justaposição de conteúdos, mesmo sendo em disciplinas heterogêneas, caracterizando relações 

multidisciplinares. Ou pela interação de disciplinas de diferentes áreas, com suas ideias, 

ações, princípios, tarefas e conceitos. Não como busca de unificação de saberes, mas 

reconhecendo que cada saber específico contém seus aspectos históricos e epistemológicos 

passíveis de serem intercomunicados em espaços interdisciplinares. Como também as relações 

transdisciplinares, correspondendo à integração total entre elas, de modo a explicar a 

realidade para além do parcelamento disciplinar. 

 A nosso ver, os desdobramentos para a formação dos licenciandos a partir desses 

postulados do paradigma da complexidade remetem à organização curricular numa 

perspectiva de diálogo entre as duas culturas. A pertinência desses desdobramentos e suas 

principais características, apontadas por Anastasiou e Alves (2005), têm como centralidade os 

licenciandos e suas necessidades educacionais, uma vez que a fragmentação disciplinar e o 

distanciamento entre os campos específicos e o pedagógico são substituídos por nexos e 
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articulações dos conteúdos curriculares a partir de projetos, pesquisa e resolução de problemas 

que dizem respeito à complexidade escolar. Sendo assim, afirmamos que a concepção de 

professor subjacente a tal modelo de organização curricular, inspira à concepção segundo 

Schön (1997), a de técnico reflexivo.  

 Os problemas complexos da vida escolar de periféricos no modelo hegemônico de 

formação passam a ser centrais pela tentativa de compreendê-los mediante diálogos reflexivos 

entre os conhecimentos científicos e as práticas escolares.  

Assumidas enquanto espaço-tempo da aprendizagem e de construção do pensamento 

prático do licenciando, a prática mobiliza a construção do desenvolvimento de suas 

competências, atitudes e capacidades assentadas na reflexão-na-ação e na reflexão sobre a 

reflexão-na ação. Dessa forma a prática deixa de ser um lugar de aplicação dos conhecimentos 

acadêmicos, passando a ser um espaço dialético, dialógico, propulsor de investigação e de 

produção de saberes.  

Nesses espaços-tempo das práticas, o profissional reflexivo produz, numa perspectiva 

idiossincrática, o seu próprio conhecimento profissional, o qual incorpora o científico, mas 

transcende-o, pois reflete o seu cotidiano escolar construindo um mosaico consciente, ativo/ 

interativo, dinâmico, vivo, de categorias intelectuais e conceitos, teorias, crenças, dados, 

procedimentos, técnicas, deliberações – configuradores dos seus saberes/fazeres. Portanto, a 

epistemologia da prática reflexiva é construída pelo posicionamento do licenciando num 

caráter reflexivo, investigativo. As ações significativas daí resultantes proporcionadas pela 

organização globalizante do currículo garantirão suas capacidades, motivações e interesses, 

pois mobilizarão relações mediante as figuras do aprender com os saberes-objeto específicos e 

pedagógicos.  

O desafio maior nas palavras de Nóvoa (1997) é criarmos condições para que práticas 

reflexivas venham a existir em espaços de formação inicial e essencialmente continuada, em 

partilha e coletividade com os profissionais da educação. Segundo o autor, as práticas 

reflexivas são essenciais à profissão docente, mas não são inerentes ao professor, visto que 

não são naturais. Elas subjazem lógicas de trabalho, condições especiais e regras, pois 

decorrem de uma experiência.  

Complementando as palavras de Nóvoa, Schön (2000) afirma que o processo de 

reflexão-na-ação é um indicador para a elaboração de uma epistemologia da prática, pois é um 

tipo de experimentação. A experimentação nesse sentido contraria a racionalidade da 

experimentação da pesquisa científica por estarmos falando de um contexto prático. A lógica 

da inferência experimental da reflexão-na-ação parte do pressuposto de que a prática é 
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complexa, fugidia, viva, imprevisível e caótica, sendo, portanto, difícil de ser controlada, 

predeterminada ou previsível. Experimentar é agir para ver o que deriva da ação. Para o autor 

há formas de ação que fazemos para produzir uma mudança desejada. Quando exploramos o 

meio sem previsões ou expectativas é a experimentação exploratória.  

 Outra forma é quando agimos deliberadamente com uma finalidade em mente. É a 

que Schön (2000) denomina de experimentação para testes das ações. A experimentação de 

hipóteses define-se quando a partir de hipóteses previamente definidas são articuladas ações 

que venham a confirmar ou não confirmar sua veracidade. Segundo Schön (2000), quando o 

profissional reflete-na-ação em “situações” que ele considera como singulares, atento ao 

fenômeno prático, ele faz vir à tona todo o repertório de suas compreensões intuitivas, agindo, 

experimentando exploratoriamente, testando suas ações e hipóteses. O profissional expressa 

não uma objetividade, neutralidade, distanciamento do fenômeno, como reza a racionalidade 

técnica científica, mas inteiramente imerso no processo da prática complexa. 

O currículo “dialogizante” propõe uma abordagem e construção de conhecimento de 

um tema, de resolução de projetos, de iniciação à pesquisa, aproximando nossas escolas aos 

espaços-tempo do percurso formativo, atribuindo a esses a natureza de saber, por conclamar a 

interfecundação entre os saberes do campo específico e os do campo pedagógico. Quanto 

mais fronteiras caírem, mais significados os professores darão à realidade cotidiana das suas 

formações em todas as suas dimensões, especificamente as articulações entre seus campos 

disciplinares e o Ensinar, como veremos nos capítulos que seguem.  
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CAPÍTULO 3/ Movimento III Moderato Delicato 
COMPREENSÃO PSICOSSOCIAL DOS LICENCIANDOS EM FÍSICA  E QUÍMICA 

SOBRE OS CAMPOS DISCIPLINARES 
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3.1 Preliminares de caráter teórico-epistemológico condizentes a uma análise 

psicossocial na construção de objetos simbólicos 

 

 Examinar a construção de representação acerca de objetos simbólicos sob um enfoque 

psicossocial requer algumas explicitações de cunho teórico-epistemológico referentes à 

própria Teoria das Representações Sociais (TRS). Por exigir uma submissão analítica 

minuciosa da empiria é que atribuímos a este Capítulo, no III Movimento, o andamento 

Moderato e o caráter de expressão, Delicato. A ideia é a de moderadamente, e delicadamente, 

anunciarmos algumas reflexões introdutórias às análises que sucederão.  

 Moscovici (1978), (2003), ao propor a TRS, deduz que há formas de racionalidade na 

vida cotidiana, como uma forma de conhecimento particular situada entre o social e o 

psicológico, com o objetivo de intervir na realidade. Portanto, a nosso ver, uma compreensão 

psicossociológica acerca de qualquer fenômeno social requer primordialmente explicações 

acerca de três princípios: Redimensionamento sobre os espaços de relação entre sujeito-objeto 

de conhecimento; Uma reconceitualização da relação entre as categorias indivíduo e 

sociedade; Um reposicionamento teórico-metodológico do pesquisador frente à análise e ao 

tratamento dos seus dados.  

 Considerar fenômenos à luz de uma nova epistemologia implica colocar que as RS 

seriam, nas palavras de Carvalho (2003), romper com a lógica dicotômica entre homem-meio, 

sujeito-objeto, instituídas nas visões racionalista e empirista em que uma das partes é 

destituída de papel ativo na relação (ora o objeto, no racionalismo, ora o sujeito, no 

empirismo) e também avançar sobre a dialética proposta por Hegel, pois, embora tenha sido 

reconsiderada a mútua causalidade dessa relação pela introdução da dimensão histórica, ainda 

permanece idêntica às visões anteriores pela relação direta entre sujeito-objeto. Prosseguindo 

nessas explicações pela ruptura da relação direta entre estas categorias, como afirma a autora, 

a dialética marxista explicitou essa historicidade através da ideia de mediação das relações, 

pressuposto mais realçado por Vygotsky e colaboradores nos anos 20.  

 Na perspectiva de constituição dos processos psíquicos superiores tipicamente 

humanos, os mediadores sociais interpostos na relação do homem com o meio, do sujeito com 

o objeto de conhecimento, indicados pelos instrumentos, pelos signos e pelos “outros”, trazem 

como função primordial a orientação externa, no caso específico dos instrumentos, refinando 

as maneiras de agir sobre o meio, e os mediadores internos, os signos, considerados como 

instrumentos psicológicos, a orientação interna, modificando o funcionamento psicológico do 

homem, pela ampliação das possibilidades de raciocínio, memória, planejamento e 
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imaginação. “Aos outros” é designado por Vygotsky o papel de mediador, no sentido de que a 

apropriação dos instrumentos e dos signos pelo indivíduo ocorrer sempre nas relações 

interpessoais, de tal forma que o sujeito, a partir dessas, reconstroi internamente as formas 

culturais de ação e pensamento, as significações, os usos da palavra com ele culturalmente 

compartilhados mediante o processo de internalização.  

 Julgar como imprescindível a elaboração de uma análise psicossocial dos licenciandos 

acerca dos objetos simbólicos aqui estudados, pautando-se no primeiro princípio por nós 

anteriormente referendado, é antes de tudo rever os espaços da relação sujeito-objeto de 

conhecimento através da epistemologia das RS. Isto significa considerar as RS enquanto 

mediadoras psicossociais, pois são elaborações cognitivas dos sujeitos (licenciandos), agora 

em coletividade, que relacionam seus processos simbólicos e de condutas na reconstrução dos 

seus objetos de formação (“Física” e “Ensinar”; “Química” e “Ensinar”), tornando-os “a cara 

deles”, ao mesmo tempo em que com eles se identificam. Conforme as palavras da autora, 

seria considerar a não separação e o universo externo do universo interno do indivíduo ou do 

grupo, pelo fato do sujeito coletivo e o objeto não serem forçosamente distintos, pois:  

 

o objeto de representação/conhecimento, portanto, está inscrito num 
contexto ativo, ao qual pretende o sujeito representante, que se apropria da 
realidade reconstruindo-a a partir dos sistemas de valores e de sua história 
[...] nessa linha de raciocínio a representação social não é tomada como 
simples reflexo da realidade, mas como um sistema de interpretação que 
rege as relações dos indivíduos com o meio físico e social, um sistema de 
pré-decodificação, porque determina um conjunto de antecipações e 
expectativas (CARVALHO, 2003, p. 19).   

  
   

 Em outras palavras, a explicação psicossocial para o fenômeno que este estudo propõe 

sedimenta-se na compreensão de que no espaço de relação entre os licenciandos e seus 

objetos simbólicos estão interpostos mediadores psicossociais, sistemas interpretativos do 

qual os novos objetos “Física”, “Ensinar”, “Química”, “Ensinar” são transformados em 

saberes úteis que tem uma função na tradução e compreensão da realidade pedagógica. O que 

os leva a construírem representações sociais a respeito dos objetos simbólicos aqui em 

análise, segundo Moscovici (1978), (2003), é o fato dos licenciandos, mesmo diante de 

práticas pedagógicas envolvendo situações diversificadas (pressão a inferência), possuindo 

interesses desiguais em relação ao objeto (focalização), e tendo defasagem e dispersão de 

informação sobre este, necessitam construir códigos comuns para classificar e nomear de 

maneira unívoca as partes de seu mundo, de sua história individual e coletiva. Desta forma, os 
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licenciandos garantirão o consenso de opinião sobre os objetos representados “Física”, 

“Ensinar”, “Química”, “Ensinar”, como também a comunicação entre seus pares e guia para 

suas condutas. 

 Do mesmo modo que são construídas pelos determinantes sociais da pressão à 

inferência, da focalização, da defasagem e dispersão de informação acima citadas, as RS são 

construídas e elaboradas a partir de dois mecanismos denominados por Moscovici (2003) de 

Ancoragem e Objetivação. A Ancoragem é designada pelo processo de inserção do objeto ou 

das novas informações, das novidades que irrompem a realidade social, aos conceitos e 

imagens já formados anteriormente, na tentativa de torná-los familiares. Quando os sujeitos 

ancoram algo estranho e perturbador, sempre o fazem arraigando-o a um sistema particular de 

categorias preexistentes, comparando-o com um paradigma de uma categoria que pensam ser 

apropriada. Nesse momento, o objeto ou ideia adquire características dessa categoria, 

reajustando-se para que se enquadre nela. “Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa. 

Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao 

mesmo tempo ameaçadoras” (MOSCOVICI, 2003, p.61). Só assim, mediante o processo de 

classificação e nomeação do objeto até então inclassificável e inominável, é que os sujeitos 

podem imaginá-lo e representá-lo. Portanto, esse dois princípios, o de classificação e de 

nomeação, são aspectos da constituição da Ancoragem. A classificação é efetuada mediante 

comparações de ideias e conceitos a um protótipo geralmente reconhecido como representante 

de uma classe, onde as primeiras (ideias e conceitos) são definidas através da aproximação e 

da coincidência com o último (protótipos). Tomando as palavras do autor, quando explica o 

processo de classificação na Ancoragem, afirma: 

 

se é verdade que nós classificamos e julgamos as pessoas e coisas 
comparando-as com um protótipo, então nós, inevitavelmente, estamos 
inclinados a perceber e a selecionar aquelas características que são mais 
representativas desse protótipo [...] isso concretamente significa que ancorar 
implica também a prioridade do veredicto sobre o julgamento e do predicado 
sobre o sujeito. O protótipo é a quintessência de tal prioridade, pois favorece 
opiniões já feitas e geralmente condiz a decisões superapressadas 
(MOSCOVICI, 2003, p. 64).  
 
 

 Percebemos, contudo, que o processo de classificação é interdependente da nomeação. 

Quando algo é nomeado, é liberto de um anonimato perturbador e incluso em um complexo 

de palavras específicas na raiz genealógica de categorias. O exercício cultural de nomear 

possibilita a construção pelos sujeitos envolvidos de uma malha de significações de tal modo 



 

 

129 

oferecendo-lhes a possibilidade de representar a realidade. Afirmamos, então, que o 

vocabulário científico apreendido no universo reificado dos licenciandos acaba por ancorar-se 

no vocabulário cotidiano, tornando-se socializado. Ou seja, tudo o que era incômodo e 

enigmático na transposição das teorias científicas para o universo consensual transmuta-se em 

linguagem comum, pois são dados sentidos ao que antes não tinha. De acordo com 

Moscovici, é uma tendência nominalista decorrente da necessidade de identificar seres, 

coisas, ajustando-os em uma representação social predominante.  

 Conforme Santos e Almeida (2005); Nóbrega (2001), o mecanismo de Ancoragem 

organiza-se sob três condições estruturantes; são elas: atribuir sentido exatamente pelo 

processo de enraizamento de uma representação, inscrever-se numa rede de significados e, 

quando articulados e hierarquizados a partir de conhecimentos e valores preexistentes, servem 

como referência para os mecanismos de classificação e nomeação do novo objeto. A 

implicação dessa segunda condição estruturante da Ancoragem, o enraizamento no sistema de 

pensamento pré-existente, permite que os elementos inovadores sejam articulados com 

aqueles já rotineiros ou mesmo arcaicos, promovendo o caráter criador do que é novo, pois, 

ao entrar em contato com as modalidades de pensamento mais antigas, acabam por operar 

sobre elas novas interpretações da realidade. A terceira subjaz a instrumentalidade do saber 

pela possibilidade de atribuir um valor funcional à estrutura imagética da representação 

construída, pois não deixa de ser uma teoria de referência para tradução e compreensão do 

mundo social.  

 O segundo mecanismo de construção da RS é a objetivação. Para Moscovici (2003, p. 

71), é um processo muito mais atuante que a Ancoragem. Entendida como o processo de 

materialização das abstrações, da corporificação dos pensamentos, tornando físico e visível o 

impalpável pela transformação em objeto do que é representado. Nas palavras de Nóbrega 

(2001), objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, de um objeto ou de um ser 

impreciso. É reproduzir um conceito em uma imagem.  

 Há, portanto, algumas dificuldades nesse processo que precisam ser vencidas. Em 

nossa sociedade há um estoque de palavras que são utilizadas para dar sentido a objetos 

específicos em circulação. As palavras, quando usadas estarão sempre ligadas a algo, a 

equivalentes não-verbais para elas, criando uma coleção de imagens.  

 A dificuldade que mencionamos acima se refere à impossibilidade de nem todas as 

palavras que constituem esse estoque poderem ser ligadas a imagens, seja porque não existam 

imagens suficientes facilmente acessíveis, ou porque as imagens que são lembradas sejam 

tabus. Neste caso, Moscovici lembra que a própria sociedade seleciona quais serão os 
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conceitos aos quais ela concederá poderes figurativos, isso estando de acordo com suas 

crenças e com o estoque preexistente de imagens.  

 Vale à pena pontuar que isso não significa que mudanças subsequentes possam 

acontecer, pois durante a transmissão de referenciais familiares que respondam gradualmente 

ao que foi recentemente aceito, provocará mudanças no processo, configurando verdadeiros 

paradigmas figurativos. Nas palavras de Moscovici, 

 

Uma vez que a sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo figurativo, 
ela acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse paradigma e 
devido a essa facilidade as palavras que se referem ao paradigma são usadas 
mais freqüentemente. Surgem, então, fórmulas e clichês que o sintetizam e 
imagens, que eram antes distintas aglomeram-se ao seu redor. Não somente 
se fala dele, mas ele passa a ser usado, em várias situações sociais, como um 
meio de compreender outros e a si mesmo, de escolher e decidir 
(MOSCOVICI, 2003, p. 73).  

  

 Concluímos que o paradigma figurativo, quando desvinculado de seu ambiente 

original em razão do seu uso contínuo, adquire uma independência tal, igualmente quando a 

imagem ligada à palavra ou à ideia se torna separada e é deixada solta em uma sociedade e 

acabará sendo aceita como uma realidade convencional clara.  

 Em decorrência disso, Nóbrega (2001), quando assinala sobre a relação do sujeito com 

o objeto representado, afirma que a objetivação cria uma realidade autônoma dos valores, 

pois, separado do sujeito, o objeto torna-se afastado do desejo daquele, adquirindo, portanto 

um caráter de exterioridade ao sujeito. O objeto percebido e o conceito tornam-se 

intercambiáveis, as palavras acopladas às coisas; o abstrato torna-se concreto e o conceito é 

transformado em uma imagem ou em núcleo figurativo. Quando isso ocorre, as imagens não 

ocupam mais aquela posição específica, em algum lugar entre as palavras que supostamente 

tenham um sentido e objetos reais aos quais somente nós podemos dar um sentido, mas 

passam a existir como objetos, o que significam.   

 Como já dissemos anteriormente, as RS são construídas mediante esse dois 

mecanismos cuja função é tornar o não-familar em algo familiar, portanto a Ancoragem e a 

Objetivação implicam processos diferenciados em que o primeiro gira em torno de 

classificação e nomeação e o segundo, como transfiguração do que é abstrato para o concreto 

por imagens. A Ancoragem é um mecanismo dirigido para dentro, está sempre colocando e 

retirando objetos, pessoas e acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os 

rotula com um nome. A Objetivação está mais direcionada para fora, para os outros, retira 
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desse campo conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, “para 

fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido” (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

 O segundo princípio elegido como referencial para uma análise psicossocial acerca da 

construção de objetos simbólicos refere-se à reconceitualização da relação entre as categorias 

indivíduo e sociedade. Significa afirmar que a TRS provoca o entendimento da articulação 

tanto com a vida coletiva de uma sociedade, quanto com os processos de constituição 

simbólica, nos quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele 

encontrar seu lugar, através de uma identidade social. Reconceitualizar as relações dessas 

categorias é antes de tudo assumir que sujeitos coletivos constroem na relação com o mundo, 

um novo mundo de significados.  

 Jovchelovitch (1994) reforça esse entendimento, afirmando que esse espaço entre o 

indivíduo e sociedade não é outro senão os espaços públicos38, lugar de alteridade compostos 

de elementos constitutivos na gênese e desenvolvimento de vidas individuais, como também 

de parâmetros normativos que definem a vida em coletividade.  

 No trânsito da dialética entre o eu e a internalização de outros, Mead (1934 apud 

JOVCHELOVITCH, 1994, p. 70) sinaliza a importância da vida em sociedade, evidenciando 

um “nós” necessário para a construção de cada ser humano, pois, as vidas privadas, 

individuais, não surgem a partir de dentro, mas a partir de fora, do público.  

 A análise da relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva psicossocial é re-

estabelecida, no nosso entendimento, pois as RS enquanto fenômenos simbólicos são 

construídas coletivamente, fundadas e compartilhadas no social; isto significa dizer que as RS 

não são um agregado de representações individuais da mesma forma que o social é mais que 

um agregado de indivíduos. Enquanto estratégias construídas pelos atores sociais no intuito de 

enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que embora pertença a todos, transcende 

a cada um individualmente. Portanto, afirmamos que as RS configuram um espaço de 

fabricação comum, onde cada sujeito ultrapassa a sua própria individualidade para entrar no 

domínio da vida em comum, isto é, no espaço público. Permanecendo com as palavras da 

autora, é através da ação de sujeitos sociais agindo no espaço que é comum a todos, que a 

                                                           
38 Jovchelovitch ao discorrer seu argumento de que a esfera pública é um lugar de alteridade que fornece às RS o 
terreno propício para ser cultivada e estabelecida, entende as categorias espaço público e alteridade a partir de 
Jürgen Habermas e Hannah Arendt. O espaço público (Habermas), significando um espaço em que cidadãos se 
encontram e falam uns com os outros de forma que garanta acesso a todos, onde o princípio da transparência e 
prestação de contas se desenvolve. Este mesmo espaço (Arendt) é qualitativamente diferente pela pluralidade e 
diversidade de perspectivas diferentes, “alter”, onde a ação e o discurso possibilitam a capacidade para os 
homens falarem e agirem. A autora defende a partir daí que o espaço público e às condições que o ligam à 
alteridade anunciam um espaço que existe em função da experiência da pluralidade e da diversidade humana em 
que perspectivas diferentes, via o discurso, podem levar ao entendimento e ao consenso.  
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esfera pública aparece como o lugar em que uma comunidade pode desenvolver e sustentar 

saberes sobre si próprios, ou seja, representações sociais. (Ibid,1994,p. 71).  

 O terceiro princípio, citado para elaborarmos uma análise psicossocial de um 

fenômeno simbólico, traz a emergência um reposicionamento teórico-metodológico do 

pesquisador frente à escolha do instrumento metodológico, a análise e tratamento dos seus 

dados. Como a RS trata de uma estrutura simbólica do pensamento coletivo elaborada na 

fronteira entre o psicológico e o social, um estudo cuja abordagem é psicossociológica 

pressupõe, nas palavras de Roazzi, Fredericc, Carvalho (1999), considerar não apenas as 

estruturas e organizações cognitivas nas suas formas de interação e combinação, mas 

primordialmente o conteúdo e as origens sociais das mesmas. Sendo assim, tentaremos 

analisar sob essa perspectiva o pensamento dos licenciandos primeiramente sobre seus 

campos disciplinares específicos “Física” e “Química”, e posteriormente sobre o “Ensinar”.  

 As questões referenciais a esse desafio foram alicerçadas a partir da compreensão não 

somente do que e como representam esses objetos, cujos conteúdos possuem um valor 

socialmente evidente e relevante para seus grupos, pois estão em processos formativos, mas 

também, por que e para que o representam daquela forma.  

 

3.2 Procedimentos de Análises Multidimensionais: Análise Escalonar Multidimensional 
(MSA) e Análise dos Menores Espaços (SSA)39 
 
 
 Os procedimentos de análise dos conteúdos dos dados advindos da abordagem 

metodológica do PCM anteriormente explicitada, produzidos nas classificações livre e 

dirigida, basearam-se em duas técnicas de análise multidimensionais. Estas a partir de 

julgamentos de similaridades possibilitam a conversão das distâncias e similaridades de 

natureza psicológica em distâncias euclidianas, de tal forma que as configurações categóricas 

do pensamento dos licenciandos acerca dos objetos simbólicos aqui em estudo foram 

descobertas. Contrapondo-se às técnicas e escalas de tipo analítico unidimensionais das 

investigações psicológicas do passado, o uso dos procedimentos do MSA e do SSA corrobora 

com a ideia de que pela complexidade do mundo. A maneira como categorizam os 

licenciandos, na tentativa de construir seus objetos simbólicos, reflete os tipos de 

similaridades e diferenças qualitativas da realidade em construção, envolvendo nesses 

processos multidimensionalidades, tendo em vista a insuficiência em considerar uma única 
                                                           
39 A técnica de análise MSA (Multidimensional Structuple Analysis,  traduzindo para o português: Análise 
Escalonar Muldimensional, e a SSA (Smallest Space Analysis). Traduzindo para o português: Análise dos 
menores Espaços.  
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dimensão para uma compreensão dos fenômenos “Física”, “Ensinar”, “Química”, “Ensinar”. 

Torna-se, portanto, necessária a análise destas várias dimensões, para a compreensão mais 

próxima possível do fenômeno que se deseja estudar, semelhantemente aos estudos de 

Andrade (2003); Machado (2003), dentre outros. 

 Importante ressaltar que a MSA (Análise Escalonar Multidimensional) foi utilizada 

para análises dos conteúdos dos dados decorrentes das Classificações Livres do PCM 

“Física”, do PCM “Ensinar”, correspondentes aos licenciandos em Física, e dos PCM 

“Química” e “Ensinar”, designados aos licenciandos em Química. Ao todo foram quatro 

classificações livres, duas para cada grupo. Com a utilização da MSA foram respeitadas as 

peculiaridades qualitativas da preservação dos conteúdos dos dados originais, mantendo a 

inteireza da sua natureza, conteúdo, estrutura e relações. O pressuposto dessa técnica de 

análise se refere à interpretação dos dados enquanto medidas de (dis)similaridade, isto é, 

separa no plano euclidiano, os itens não semelhantes. A matriz produzida no programa da 

MSA é retangular apresentando os itens em linhas e os sujeitos em colunas na forma de um 

escalograma. Nesse estudo, a série dos itens correspondeu às palavras dos PCM aplicados, 

representadas em linhas, e às colunas, as várias classificações realizadas por cada licenciando. 

Os itens, ou seja, as palavras dos PCM são tratadas como a população da pesquisa, criando, 

pelo programa da MSA, uma representação geométrica da distribuição multivariada pela 

consideração das inter-relações entre essas palavras (itens).  

 Roazzi (1995) chama atenção sobre a análise da MSA afirmando que a mesma não 

soma, mas compara variável por variável, considerando o perfil completo da estrutura 

apresentada. Tendo como base a inter-relação entre os itens (palavras), a MSA procura 

colocá-los de tal forma de acordo com a mesma categoria representadas numa região 

identificável, separando o espaço em regiões onde os itens (palavras) pertencentes a uma 

categoria localizem-se numa mesma região. As configurações das categorias são projetadas 

no espaço geométrico euclidiano bidimensional, conforme o princípio de contiguidade onde 

cada item (palavra) é designado por um ponto, criando uma configuração geométrica. Quanto 

mais similares forem os itens, tanto mais próximos estarão representados no espaço através 

desse ponto. Com outras palavras, quanto maior a proximidade espacial levando os itens 

(palavras) a se encontrarem na projeção, maior a similaridade das categorias atribuídas nas 

classificações produzidas pelos licenciandos no momento da aplicação dos PCM. 

 A técnica dos Menores Espaços (SSA) é utilizada para analisar os conteúdos dos 

dados das Classificações Dirigidas do PCM. Consiste num escalonamento multidimensional 

não métrico, no qual o princípio é o de proximidade. Torna-se importante para a apreensão de 
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como o fenômeno em estudo se apresentou, exatamente pela divisão do espaço em projeção 

em regiões, viabilizando a elaboração de hipóteses para o estudo das regionalizações criadas 

mediante a Teoria das Facetas, explicada por Bilsky (2003). 

 A Teoria das Facetas é um marco de referência como aplicativo a análises da estrutura 

de similaridades, esquematizando os diversos papeis que as facetas desempenham na análise 

multidimensional. Segundo o autor, essa teoria apresenta uma variedade de métodos para 

analisar dados, métodos esses que se destacam por um número mínimo de restrições 

estatísticas. Sua contribuição para esse estudo se destaca por facilitar expressões de 

suposições teóricas, isto é, hipóteses, podendo ser examinadas empiricamente suas validades. 

De tal forma que os dados empíricos refletirão às estruturas supostas previamente, 

desenvolvidos pela análise SSA.  

 A faceta, como veremos adiante, formará o núcleo correspondente à classificação de 

objetos e observações empíricas (variáveis) em categorias exclusivas e abrangentes com 

relação a um aspecto temático. Por isso, cada uma delas se apresentará nominalmente nas 

figuras. A nominação de cada uma das facetas foi designada por nós, com base na 

aproximação semântica que as variáveis indicaram. Uma vez que uma faceta deve cobrir o 

aspecto temático em questão por completo e inequivocamente.  

 Este marco teórico associa-se à SSA, exatamente por possibilitar a configuração 

representacional gráfica da estrutura das RS, valorizando suas dimensões semânticas, 

simbólicas e pragmáticas. Segundo Buschini (2005), isso se dá pela semelhança à “Escola de 

Genebra”, pois proporciona uma visão dinâmica da estrutura das RS e com conteúdo menos 

fixo. Para tanto, os dados resultantes das Classificações Dirigidas são inicialmente projetados 

em colunas, correspondendo a um determinado item, e os sujeitos ocupando linhas. Em cada 

célula haverá um número indicativo da avaliação do item pelo sujeito, definido por um 

critério de natureza ordinal. 

 Diferentemente da MSA, a análise dos conteúdos dos dados pela SSA parte do 

pressuposto de que existe uma diferença quantitativa de mais para menos entre os diferentes 

itens analisados. Além do mais, pelo cálculo do coeficiente de correlação entre as variáveis, 

os dados brutos são transformados e ordenados de modo que a localização das distâncias entre 

elas seja arrumada em um espaço n-dimensional que melhor permita a representação da 

relação de todos os itens com todos os outros itens.  

 A projeção geométrica no espaço é desenvolvida a partir da relação entre itens e não a 

partir de suas relações com uma determinada dimensão. Explicando pelas palavras de 

Andrade (2003), a disposição dos pontos indicará a relação existente entre os itens, de 
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maneira que estes, localizados em regiões diferentes, não compartilharão de uma mesma 

faceta e vice-versa. Importante ter considerado, nessa análise, os pontos localizados na área 

central, pois apresentaram correlação maior com todos os outros.  

 A contribuição essencial da análise SSA diz respeito ao estudo da forma das partições 

pela ordenação das facetas representadas na projeção da figura. Dependendo da natureza dos 

dados, se qualitativa ou quantitativamente diferentes, as regiões serão apresentadas 

espacialmente diferentes devido à ordenação de suas facetas. Segundo o autor:  

 

para facetas quantitativamente diferentes, as regiões serão representadas 
espacialmente de maneira ordenada. Ao contrário, diferenças de caráter 
qualitativo apresentarão partições não ordenadas. Assim, o tipo de partição 
permite ao pesquisador conhecer quais facetas são ordenadas, e qual o 
sentido desta ordenação e quais facetas não são ordenadas (ROAZZI, 1995, 
p. 19).  

 

 Identificada, portanto, uma partição de uma faceta não ordenada será do tipo polar, 

pois, como os elementos são qualitativamente diferentes, cada elemento da faceta 

corresponderá a diferentes direções na projeção, emanando de um ponto de origem comum. 

No caso de uma faceta parcialmente ordenada, pode desempenhar um papel modular; aqui, os 

elementos neste tipo de partição são projetados em regiões concêntricas em volta de um ponto 

de origem comum, indicando uma ordem a partir dos elementos da área central para as áreas 

concêntricas mais periféricas. Já uma faceta com ordem simples, segundo Roazzi (1995), 

desempenha um papel axial, pois pela noção de ordem desta faceta não está relacionada com 

as outras; seu espaço de projeção é dividido por uma série de linhas paralelas entre si, 

refletindo uma ordem gradual de seus elementos. Especificamente de uma faceta com 

ordenação associada, indica a mesma noção de ordem por mais de uma faceta. A projeção 

desse tipo terá uma partição parcelada.  

 Na Figura 1 estão apresentados de maneira esquemática os diferentes tipos de 

representações acima descritas. 

Polar                                            Modular 
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 Axial                                       Associada (Joint) 

Figura 1 – Exemplos de Tipos de Partições 

 

 A identificação do tipo das partições das projeções do SSA, como também a 

exploração dos espaços geométricos, através da comparação das partições entre as categorias 

assinaladas para cada item, nos permitiu a avaliação dos dados empíricos gerados por cada 

faceta, contribuindo para a tentativa de compreendermos a formação das RS dos licenciandos 

acerca dos objetos simbólicos em estudo, suas modalidades e articulações. É o que 

passaremos a discutir.  

 

3.3 Compreensão Psicossocial dos Licenciandos acerca dos Campos Científicos “Física” 

e “Química” 

3.3.1 Classificação Livre PCM “Física” 

 

 O aporte metodológico da pesquisa foi o PCM, conforme explicitado anteriormente. 

Tal procedimento subdivide-se em duas classificações, a Classificação Livre (CL) e a 

Classificação Dirigida (CD). Passaremos a analisar a CL mediante a técnica MSA, com o 

objetivo de compreendermos como as RS dos licenciandos sobre o “Objeto” Física, 

classificaram-no e categorizaram-no em sistemas de constructos. 
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Figura 2 – Análise da técnica MSA Classificação Livre das Palavras Associadas à Física 

 

 A figura acima anuncia categorizações intrigantes acerca do “Objeto” representado. 

Oitem “Física”, localizado na interface dos Campos nominados de “Física Ciência”, “Física 

Conteúdo Escolar” e “Objetos de Estudo da Física”, estabelece uma fronteira compartilhada. 

Ora é concebida enquanto Ciência, ora enquanto Conteúdo Escolar, carregando em si sentidos 

ambivalentes caracterizados pelas palavras demarcadas em cada Campo especificado.  

 Mais acima, à direita, visualizamos as palavras da sub-dimensão do Campo “Física 

Ciência” expressos por “Nasa”, “Lógica” e “Ciência”. Embora estejam localizados na mesma 

direção, em relação à “Física”, há, portanto, uma (dis)semelhança entre eles. Percebemos que 

são os itens mais distantes do ponto confluente. Já que a MSA da CL caracteriza-se em 

separar as palavras não semelhantes, algumas concepções veiculadas pelas RS sobre “Física” 

apontam certa incompatibilidade na relação entre a “Física Ciência” e a “Lógica” na visão dos 

licenciandos. Entendendo “Lógica” como obviedade, algo “naturalmente” compreensível. 

Segundo estes, enquanto “Ciência” que estuda a “Realidade”, a “Física” contraria a “Lógica” 

dos fenômenos observados por serem provenientes dos sentidos e estes podem enganar-se. É 

o que aparece em suas justificativas correspondentes à categoria Física: Ciência x Conteúdo 

Escolar da Análise de Conteúdo: 

 

A Física estuda a natureza. Porque o seguinte, o físico, nós idealizamos a 
realidade como nós vimos e não como a natureza é. Idealizamos a 
natureza como nós achamos que ela seja, não que ela seja real, mas 
funciona... Lógica e Física estão muito distantes uma da outra. Nem 
sempre, nem sempre, nem sempre, tudo o que é lógico tem a ver com 
Física. [...] a parte Lógica vem a parte da vida. Não, isso é lógico, nós 

Física Vida 

Nasa

Movimento 

Imaginação

EinsteinAprendizagem 

Transmissão de Conteúdo 

Prática 
Newton 

Realidade Lógica

Estudo 

Cotidiano 

Conhecimento 

Natureza 

Cálculo 

Vontade

Entendimento de Fenômenos 
Dificuldade

Ciência 

FÍSICA CONTEÚDO ESCOLAR 

FÍSICA CIÊNCIA 

OBJETOS DE 

ESTUDO DA 

FÍSICA 



 

 

138 

vimos isso. Aqui nem sempre isso ta de acordo. Lógica é o que não que 
não é associado, mas tem muito pouca associação. Nem sempre, nem 
sempre tudo na Física tem lógica (01/08). 
 
[...]a questão da lógica é ...eu acho que a ciência, a Física ela não pode 
tentar usar esse princípio, tentar a lógica pra descrever o cotidiano. 
Mesmo assim a Física usa um pouco da lógica, mas pelo meu 
conhecimento assim... isso não é tão comum assim... você querer usar a 
lógica pra poder explicar certas coisas [...] Lógica seria algo óbvio. Algo 
é... extremamente intuitivo. É por isso que nem tudo na Física é lógico, é 
óbvio. Até porque tenta descrever uma realidade que nem sempre o que 
ela tenta explicar não é real (01/17). 
 

A lógica porque é... geralmente se você usar a lógica você ta errado na 
Física (01/22).  
 
Física ela busca estudar a natureza, certo?  [...] Uma ciência que busca 
descrever a realidade em que a gente vive. Mas que nunca vai descrevê-la 
por completo. Uma velha história que a gente eu até discuti uma vez com 
um professor isso... como é que a gente faz pra fazer ciência no fundo no 
fundo tudo que a gente nega mais... sempre a visão que a gente tem do 
mundo ela é dada dos nossos sentidos e quem disse que esse sentido não 
pode estar limitando a gente? Pode ser que exista muito mais coisa que a 
gente não consiga analisar porque a gente é limitado pelos sentidos. 
Então de qualquer forma a ciência busca descrever a realidade, mas ela 
não entrega a realidade (01/10).  
 
 

 O item “Nasa” soa muito distante em seus discursos, apenas como um lugar de 

aplicação da “Física Ciência”.  

 

[...] Nasa basicamente eles pegaram esses postulados desses vários 
cientistas pra aplicar no lançamento do satélite (01/13).  
 
[...] e, por último eu coloquei a Nasa, por que a Nasa? Porque a Nasa é 
uma junção de todos esses conhecimentos, desde Newton até agora 
(01/21).  
 
A Nasa é uma agência norte-americana de... espacial e a Física estuda 
isso né, praticamente o lançamento de corpos e tal, mas aí não existem só 
os físicos (01/26). 

  

 A “Física Ciência” também é representada pelos 5 itens ainda localizados no mesmo 

Campo: “Imaginação”, “Natureza”, “Cálculo”, “Newton” e “Einstein”. Complementando a 

composição dos elementos representacionais da primeira sub-dimensão acima referida, esses 

itens corroboram com a hipótese mencionada nas análises da AL da palavra “Física” no 

capítulo I especificada. A “Imaginação” é entendida como abstração, idealização, e não como 

inventividade. A inter-relação desse item com Física é um ponto fulcral de apreensão da RS 
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dos licenciandos sobre seu Campo Científico. Baseando-se em suas explicações seria desta 

forma: pela Física estar distante da “Realidade” e muitas vezes descrevê-la a partir de 

modelos complexos, torna-se necessário abstrair as condições reais para idealizar os 

experimentos, a compreensão dos fenômenos, já que as condições objetivas são impeditivas a 

tal objetivo. A “Imaginação”, enquanto processo de construção mental, simplificaria a 

compreensão dos fenômenos em estudo. Em seus discursos expressam tal concepção presente 

na mesma categoria da Análise de Conteúdo anteriormente citada: 

 

Pra atingir esse objetivo a gente tem que usar nossa imaginação através 
de construção de modelos de um monte de coisa e... esse conjunto de 
conhecimento faz com que ... é.... conjunto de propostas que são feitos 
pela nossa imaginação eles são testados   através da prática experimental 
e você vai ver se aquilo está certo ou não está (01/10). 
 
Física como uma ciência que busca é o entendimento da realidade, que 
realidade como sinônimo de natureza [...] É ... usa muito a imaginação e a 
parte prática, a questão de testar e comprovar os fenômenos através da 
pratica. A natureza ela nunca diz nada pra gente, ela nunca é diz ah! É 
assim, assim que eu funciono. É... ela não tem nenhuma linguagem pra se 
comunicar com a gente. Sempre a gente tem que usar a imaginação, 
tentar interpretar o que talvez ele queira passar pra gente através da 
prática, fazer experiências e ela vai responder sim ou não (01/17).  
 
Física é uma criação humana, um conjunto de métodos de ações, de 
cálculos de todo um desenvolvimento que é produto do homem. Pra 
interpretar as coisas que estão a sua volta, a realidade à sua maneira [...] 
Imaginação, em Física quem não imagina não é... é um mero reprodutor 
de cálculo (01/22). 
 
Aí ciência eu comparei com a imaginação e tem que ter a realidade em 
cima dessa imaginação pra você fazer ciência [...] Seria uma ciência que 
tenta é... nos mostrar o que ocorre, os fenômenos que ocorrem na 
natureza. Tenta nos provar através de algumas formulações matemáticas, 
o cálculo e através de algumas teorias que foram postas por determinados 
é..cientistas... (0124).  
 

 
 A concepção sobre “Imaginação” nos discursos dos licenciandos lidos acima, 

enquanto sentido de abstração, de certa forma, aproxima-se das regras cartesianas, como uma 

das quatro faculdades utilizadas para o conhecimento. “Descartes escreve que há quatro 

faculdades utilizadas para o conhecimento: compreensão, imaginação, percepção sensorial e 

memória” (ROSA, 2005, p. 237). Defendia-se a ideia de que a compreensão auxiliada pela 

imaginação, mediante os sentidos e a memória determinava à apreensão da verdade. Como 

lemos na explicação abaixo: 
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[...] a parte que envolve a parte psicológica interna do aluno, dentro do 
crânio ali, né. Que é imaginação, tem que ter lógica pra raciocinar, 
entender os fenômenos é... estudo e a vontade de estudar e uma boa 
habilidade em cálculo, principalmente na minha área em Física, certo? 
(01/18).  
 
 

 Introduzida como um dos itens da RS acerca da “Física”, o sentido veiculado em seus 

discursos pelo item “Imaginação” quando articulado aos outros: “Natureza”, “Cálculo”, indica 

a RS sobre Ciência, é aliada à concepção de método científico matemático-experimental. 

Tomando como referências suas manifestações discursivas sobre o papel da “Imaginação”, 

assim como o que pensam sobre o método científico, caracterizado pelas atribuições 

desempenhadas pelas observações e experiências e os cálculos matemáticos, afirmamos que 

os licenciandos pensam a “Física” a partir do que representam sobre a Ciência. 

 Calcada no molde racionalista, a representação social da “Física ciência” consiste em 

atribuir maior importância à razão na elaboração das teorias, contudo não despreza as 

observações. Referendado por Descartes (1596-1650) e Leibniz (1646-1716), a Filosofia 

Racionalista desconfia das primeiras impressões sensoriais, buscando a verdade obtida pela 

demonstração racional, por uma demonstração rigorosa. Contrastando com o empirismo de 

Francis Bacon, no século XVI, o racionalismo influencia a mecânica na Filosofia, inspirando 

um pouco mais tarde a teoria de Galileu e a de Newton.  Descartes, segundo Franklin 

Leopoldo e Silva (1984 apud ZANETIC; 1995, p. 7), tinha como base científica a 

demonstração matemática, mesmo com relação aos fenômenos do mundo sensível. 

Expressamente, a compreensão dos licenciandos no que tange ao trato da experiência sensível 

e sua relação com a produção do conhecimento, sinalizam prioritariamente as ideias. O 

método matemático-experimental da Física estaria também corroborando a visão racionalista 

de ciência, pois, em suas justificativas o conhecimento científico, viria essencialmente das 

formulações a priori, teóricas, depois testadas experimentalmente, como assim defendem os 

racionalistas nas palavras de Rosa (2005). 

 O item “Cálculo” difunde o sentido nos discursos dos licenciandos com inspirações à 

Física galileana, articulado à concepção do método científico. A matematicidade era para 

Galileu mais do que uma linguagem descritiva dos fenômenos, pois à estrutura mais profunda 

da natureza atribuía-lhe um caráter matemático mediante a identificação de dados do mundo 

real a entidades matemáticas contidas nas teorias, explicando as aparências. Tal sentido se 

explicita na fala dos licenciandos:  

o cálculo porque é uma grande instrumentação para a Física (01/26). 
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O cálculo é uma coisa que flui normalmente com a Física [...] porque os 
fenômenos quando você começa a explicar vai fluindo nisso aí. Ele já 
está... é uma ferramenta que você utiliza pra é... demonstrar uma coisa 
dentro da Física. (01/24). 
 
O cálculo porque você querendo ou não a ideia de Física do problema, 
mas quando você vai colocar essa ideia no papel você precisa do cálculo. 
O cálculo é quem diz o que você quis dizer com a ideia, é ele quem 
retrata o que você quis dizer [...] (01/05).  
 
 

 Koyré (1973 apud ROSA, 2005, p. 186) lembra que, embora as observações 

experimentais de Galileu tenham sido decisivas na questão do movimento planetário, a razão 

predominou sobre a simples experiência, a teoria teve primazia sobre os fatos e a matemática 

foi determinante na estruturação da teoria. Visão notadamente racionalista. Fazendo isso, nas 

palavras de Rosa, Galileu modificou o conceito da explicação dos fenômenos físicos, pois 

procurou suas causas imediatas, relacionando os fenômenos entre si. Da Física foi retirado o 

objetivo de buscar a causa final pelo abandono da concepção aristotélica de que a Física 

ficava fora do domínio da Matemática.  

 A relação dos itens “Imaginação”, “Cálculo” com o item “Natureza” indica também 

uma superação da visão aristotélica. A relação entre homem e natureza é redimensionada por 

Galileu quando passou a selecionar em seus estudos, questões a serem respondidas, 

suscitando hipóteses a serem testadas por experimentos preparados para fins específicos. Na 

nova ciência, como foi chamada por Galileu (1564-1642), a explicação dos fenômenos vistos 

na vida cotidiana, antes de acordo com o senso comum, passa a ser referendada por uma 

mecânica e pela resistência dos materiais. Rosa (2005) aponta com veemência a intervenção 

do homem na natureza, caracterizando uma atividade imperiosa da Revolução Científica. 

Como observamos em suas palavras confirmatórias de nossas análises até aqui discutidas: O 

avanço na compreensão da natureza e na sua apropriação para fins técnicos abriu caminho 

para a civilização científica e tecnológica moderna de base racionalista (ROSA, 2005, p. 129). 

 Os itens “Einstein” e “Newton”, localizados na segunda subdimensão do Campo 

“Física Ciência”, apresentam para os licenciandos duas personalidades importantes para o 

avanço dessa ciência. Numa visão ingênua, de uma crença vulgarizada, parafraseando as 

palavras de Duhem (1978, apud ROSA, 2005, p.147), de que a ciência se desenvolve pela 

criação espontânea dos conceitos por gênios individualmente, os licenciandos personificam a 

Física mediante os significados atribuídos aos dois cientistas. Observamos a prevalência em 
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seus discursos40, dos sentidos anteriormente explicitados referentes à “Imaginação” e à 

concepção de ciência. Conforme lemos em suas palavras: “Einstein e Newton que é a primeira 

imagem, quando alguém fala em Física, você já lembra de Einstein com o cabelo....arrepiado 

e com a língua do lado de fora” (0104). E mais: 

 

Newton no século XVI, o cara mais que iluminado que através do 
conhecimento galileano ele adquiri o conhecimento... e Einstein que 
representa o que há de mais importante hoje [...] um conhecimento que 
ele conseguiu transmitir pra outras pessoas através de quem? da 
Matemática, da Lógica, dos Cálculos (01/07) 
 
Esses dois caras, Newton, Einstein... Física usa a imaginação... Einstein 
por exemplo ele... acha por exemplo que ele... ele não do laboratório, o 
laboratório era a cabeça dele, ele usava  o cálculo e do cálculo ele passou 
para a prática, Einstein passou para a prática. A prática, o experimento é a 
maior autoridade na Física, certo? Só que o seguinte, a prática pode dizer 
se está certo ou se está errado (01/08). 
 
Física basicamente tá relacionada com Einstein e com Newton. Newton 
basicamente foi o pai da Física, com a Física moderna que a gente tem. E 
Einstein foi outro gênio. Bom ai Newton tem três leis dele das quais 
inclui o movimento, aí movimento, tá mais relacionado com a Mecânica, 
com a Mecânica tradicional que é a Mecânica newtoniana, o cálculo tá 
envolvido em toda a Física, a Física é conceito e cálculo, tudo 
entrelaçado um com o outro [...] a Nasa basicamente eles pegaram esses 
postulados desses vários cientistas pra aplicar no lançamento do satélite 
(01/13).  
 
 

 Um dos mecanismos de construção da RS segundo Moscovici (2003) é a Objetivação. 

Como veremos detalhadamente no Capítulo posterior, este processo possibilita o sujeito 

coletivo dotar de materialidade o que é abstrato. O conhecimento ou crenças sobre um 

fenômeno e, no caso desse estudo, sobre os objetos simbólicos “Física” e “Ensinar”, 

“Química” e “Ensinar”, quando objetivados, tornam-se um estímulo (ORDAZ; VALA; 1998), 

como se de uma realidade Física se tratasse, para a organização de comportamentos e de 

novos conhecimentos. Um dos processamentos da Objetivação41 consubstanciado pelas RS 

mediatizadas nos discursos dos licenciandos em Física quando pensam sobre “Física 

Ciência”, é a Personificação. Similarmente aos outros processos, a Personificação também 

confere uma materialidade a um conceito, designando uma dada teoria e um rosto que se torna 

símbolo dessa teoria. Com outras palavras, foi através da tipificação dos rostos de Newton e 

                                                           
40 Os trechos desses discursos são indicativos da sub-categoria Física Ciência/ Imagens dos cientistas referente à 
categoria Física: Ciência x Conteúdo Escolar proveniente da Análise de Conteúdo.  
41 Os outros dois: a figuração e ontologização serão tratados no capítulo sobre a compreensão psicossocial dos 
licenciandos em Física e Química sobre o “Ensinar”.  
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Einstein, “personagens-símbolos” da “Física Ciência” que os licenciandos investiram suas 

ideias e crenças na composição de suas RS sobre Física. 42  

 O Campo “Física Conteúdo Escolar” situado abaixo e à esquerda do item “Física”, 

abarca o maior número de itens. Ao todo são 9: “Estudo”; “Cotidiano”; “Dificuldade”; 

“Vontade”; “Transmissão de Conteúdo”; “Entendimento de Fenômenos”; “Aprendizagem”; 

“Prática” e “Vida”. A proximidade entre eles denota semelhanças de sentido nas 

categorizações projetadas no mapa, confirmado pela perspectiva de análise MSA, pois separa 

os itens não-semelhantes. Contrapondo-se espacialmente na projeção da figura ao Campo 

“Física Ciência”, percebemos pela quantidade e, essencialmente pela proximidade entre seus 

itens, certa facilidade por parte dos licenciandos em pensar mais sobre a Física na relação com 

o Ensinar, do que pensá-la enquanto Ciência, como bem demonstra suas manifestações 

discursivas a partir de então. A ideia a respeito desse Campo é a transposição didática da 

“Física Ciência”. Em suas justificativas referentes aos agrupamentos da CL comprova a sua 

nomeação. Passaremos ler alguns trechos dos discursos dos licenciandos correspondente a 

esta mesma categoria até aqui referenciada: 

 

O critério usado foi basicamente aprendizagem, dificuldade e prática, 
transmissão de conteúdo e conhecimento, posso atribuir isso ao critério 
de didática, a aplicação em sala de aula. Aprendizagem é característica do 
aluno, e responsabilidade do professor. A prática no sentido de... do aluno 
é... praticar os estudos e do professor praticar uma boa aula. A 
dificuldade tem que levar em conta no processo de aprendizagem do 
aluno, e a transmissão do conteúdo. E o conhecimento do professor é 
relevante [...] transmissão do conteúdo isso é mais pro professor... pra 
passar e o aluno vai receber (01/18).  
 
Uma forma que eu acho como se deve trabalhar conteúdos de sala de 
aula, mas como assim... o professor também uma coisa que deve como se 
deve comportar, como ele deve tirar proveito disso do seu aluno, tipo 
assim [...] eu acho que em grande parte se deve muito a didática, a 
metodologia adotada pelo professor para que o aluno tenha vontade [...] 
Mostrando a realidade como se trabalhar aquela Física. Acho que é uma 
coisa que abrange e que o aluno realmente ele entra em interessado em 
aprender (01/26). 
 
 

 A transposição didática da “Física Ciência” condiz com um tipo de conhecimento 

evidenciado por Garcia (1997), citado na introdução desse trabalho, quando alude à questão 

de transformar em ensino o objeto de estudo. Na perspectiva psicossocial dos licenciandos em 

                                                           
42 Ressaltamos nas contribuições de Ordaz e Vala (1998) que a personificação não se processa apenas através da 
tipificação de rostos e personagens símbolos. Os autores apresentam também o tipo de coleção de exemplares, 
explicado na obra citada nas referências bibliográficas.  
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Física, essa transposição se dá pela “Transmissão de Conteúdo” pelo professor, conforme 

indicam os trechos acima, e refere-se ao “Entendimento de Fenômenos” por parte dos alunos, 

sendo esses, fenômenos cotidianos. Ao ensinar Física, os licenciandos aproximam a realidade 

dos seus alunos, aos conteúdos, mediante os exemplos de situações corriqueiras. Em suas 

palavras a seguir podemos confirmar tais alusões: 

 

A gente tenta explicar os fenômenos naturais, os fenômenos que são 
naturais. O objeto caindo, o leite esquentando, só natural não tem como 
não ser [...] o cálculo porque você querendo ou não a ideia de Física do 
problema [...] (01/05). 
 
Ciência é estudo, é natureza, por isso que Física é a ciência que estuda a 
natureza. Claro, como eu já falei então ta ligada a fenômenos naturais. 
Então está presente na nossa vida (01/07). 
 
Bem o cotidiano, é assim a meu ver cotidiano tiro por mim eu dirijo 
segundo as leis da Física, seguindo as leis... não transformo energia 
cinética em energia térmica do carro pra não gastar gasolina, quanto 
menos você frear mais combustível você vai ter. Quer dizer tudo que eu 
faço penso nela. Chuveiro elétrico, microondas.... como você ta dentro 
desse meio então  você sabe o principio de funcionamento desses objetos. 
Quer dizer é o cotidiano (01/09). 
 
 

 O item “Dificuldade” retrata a condição de “Aprendizagem” dos alunos em dois 

sentidos. O primeiro tem a ver com o como pensam a Física enquanto Ciência complexa e 

difícil. E, o segundo sentido, relacionado à concepção da “Imaginação” enquanto abstração, 

referida na análise do Campo “Física Ciência”. Os licenciandos parecem entender a origem do 

processo cognitivo de seus alunos a partir de uma compreensão aristotélica e tomista.  

Consiste de que o que é escolhido como objeto de reflexão é abstraído da realidade quando 

isolado de uma série de fatores que comumente lhe estão condizentes à realidade concreta, 

como ocorre na matematicidade dos fenômenos. Os objetos são despojados de suas qualidades 

sensíveis, como peso, volume, cor, passando a ser considerados em seus aspectos mensuráveis 

e quantitativos.  

 Como compreendem a Física a partir da concepção de “Ciência” racionalista, em que a 

idealização dos fenômenos e sua descrição matemática têm primazia na constituição do 

conhecimento, os licenciandos nos mostram que a transposição didática da “Física Ciência” é 

extremamente difícil. Apontam como causa desta dificuldade inabilidades cognitivas por parte 

dos seus alunos, como também a ausência dos conhecimentos matemáticos. Curiosamente 

observamos em suas justificativas abaixo tais elementos representacionais mediatizados em 
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seus discursos correspondentes à subcategoria Física Conteúdo Escolar da categoria Física: 

Ciência x Conteúdo Escolar resultante do tratamento da Análise de Conteúdo: 

 

[...] eu trabalho muito a Física teórica, o cálculo flui porque uma coisa 
normal da Física aparecer cálculo. E quando aparece a gente sente 
dificuldade com relação... porque os alunos não tem uma boa 
Matemática. [...] eu coloquei a dificuldade né, que é uma ciência que 
tem... que trazer pra nossa realidade, pro nosso cotidiano, na hora que 
você ta ensinando e mostra uma prática desse cotidiano dele ele passa a 
acreditar realmente no que você ta passando pra ele (01/23) 
 
Na escola, nós professores tentamos mostrar que a Física no nosso 
cotidiano, mostrando isso né [...] Então se o aluno ou qualquer pessoa não 
conseguir ter uma abstração em certos casos que a Física é necessário que 
o aluno, professor tenha esse pensamento abstrato né, então é necessário 
ter esse poder de imaginar pra tentar explicar esses fenômenos né [...] o 
cálculo né... a Física usa os cálculos pra tentar aproximar um pouquinho 
do conhecimento que eles já tem né. Nem todo mundo tem esse 
desenvolvimento cognitivo pra área da ciência , da matemática né. Então 
a Física é uma área que precisa muito desse desenvolvimento cognitivo. 
Que consiga imaginar o abstrato. Então certos alunos há essas 
dificuldades de observar algumas coisas né. Então há dificuldade né, 
então significa que pode ter algo genético ou algo externo né... que 
dificulta essa interação que o aluno tenha com essa ciência (01/24).  
 
Eu acho que a palavra Física pra mim, essa Ciência eu não sei é .... não 
sei nomeá-la, pra mim ela ta em todos os lugares e na medida do possível 
explica a maioria dos fenômenos naturais [...] no ensino médio você... 
você tenta retratar no cotidiano... a ideia da imaginação, tudo o que eu 
disse você tem que imaginar, por exemplo, você não consegue ver um 
átomo, mas você tem que imaginar. Você não consegue ver um campo 
elétrico, magnético, mas... então você tem que imaginar, assim... é um 
patamar muito alto a Física, então assim... tentando levar a Física pro 
cotidiano dos alunos, só que tem conteúdos da Física que tem muita 
dificuldade pra fazer isso. Por exemplo, um exemplo assim, embora os 
alunos não vejam não vejam no terceiro ano, no ensino médio, mas a 
Física moderna é muito difícil de levar pra realidade. Por exemplo, você 
imaginar que o átomo tem elétrons e além dos elétrons tem spins, como 
eu vou mostrar isso é... pro cotidiano deles, são essas coisas que sinto 
dificuldade de fazer isso. Eu vejo essas coisas com bastante dificuldade 
de fazer isso (01/05). 
 
A relação da aprendizagem com o entendimento de Fenômenos é porque 
fica até sem lógica eu transmitir o conteúdo sem ter o entendimento desse 
conteúdo. [...] e a dificuldade que mais encontro é a base. Basicamente a 
base. Eu atualmente to dando aula pro pessoal de ensino médio eu sinto 
que eles tem uma grande dificuldade nas operações básicas somar, 
multiplicar (01/13). 
 
Porque querendo ou não a Física é um conteúdo novo que pra aqueles que 
tão entrando no primeiro ano agora precisa de um pouco de ferramenta 
matemática também. Porque se você for passar só os conceitos pra eles, 
tudo bem, você vai passar os conceitos se não quiser fazer cálculos, mas 
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vai ficar incompleto. Mas se for passar a parte de cálculo ai fica difícil. 
Muitos alunos não sabem nem multiplicar (01/14). 
 

 
 
 Diante da “Dificuldade”, somam-se os sentidos difundidos nos itens “Prática”, 

“Vontade” e “Estudo”.  A aprendizagem concebida enquanto resultado de formulações de 

equações e da prática repetitiva dos exercícios, exigindo tanto dos licenciandos na função de 

professores, quanto dos seus alunos o sentimento de querer aprender Física pelo estudo. Os 

trechos a seguir correspondem à categoria O Discente Licenciando, identificada pelo 

instrumento metodológico da Análise de Conteúdo referente ao PCM “Física”: 

 

Física, ta ligada muito a quê? A ciência [...] a ciência é esse elo de ligação 
e teve como base o estudo, né? A interpretação de fenômenos, a lógica, 
né. A observação, etc. Isso tudo gera o quê?  Aprendizagem [...] uma 
aprendizagem então a partir daí começa a formular algumas equações. 
Então, isso tudo gera conhecimento (01/07).  
 
A prática também assim... sem a prática você nunca vai conseguir 
aprender principalmente Física, é uma matéria muito difícil [...] prática 
que além de você aprender, correr atrás e fazer alguma coisa, sempre 
ficar repetindo a mesma coisa até conseguir... aprender. (01/22). 
 
Então vai existir uma dificuldade nesse estudo, mas, com a vontade, com 
a vontade do aluno, da pessoa ela consegue superar aquela barreira no 
caso. (01/20). 

 

 A palavra “Vida”, localizada um pouco mais distante com relação aos outros itens na 

composição desse Campo, significa, segundo os licenciandos, as experiências pessoais dos 

seus alunos em seus contextos sociais. Apontado como um dos pré-requisitos didáticos como 

meio articulador aos conteúdos da Física. Como podemos observar na citação a seguir 

referente à Categoria Física: Ciência x Conteúdo Escolar, mais especificamente, à segunda 

subcategoria demarcada anteriormente:   

 

[...] Vida, que é uma coisa fora a parte. Vida é... por que? É.... poder 
colocar isso na sala de aula, que é muito legal as vezes a gente falar 
experiências de vida, do cotidiano. Vou colocar a vida nesse grupo do 
aluno, que é bom você trazer muitas coisas da vida dele, é até melhor, 
quanto mais você conhecer do aluno, melhor é pra você falar do cotidiano 
dele e explicar a lógica, a Física em tudo o que acontece (01/28).  
 

 

 O Campo “Objetos de Estudo da Física” é formado pelos itens: “Movimento”, 

“Realidade” e “Conhecimento”, e se encontra situado à esquerda e acima em relação ao item 
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“Física”. O agrupamento desses se dá em torno da ideia de que a Física enquanto ciência que 

estuda e tenta resolver os problemas da “Realidade”, acaba gerando “Conhecimento”. O 

“Movimento” é um dos fenômenos explicados, aludindo ao próprio surgimento da Física. É o 

que passamos a ler em suas explicações advindas dos discursos correspondentes à mesma 

categoria anteriormente referendada: 

 

Física tem a ver com movimento que é entendimento de fenômenos [...] 
bom Física tá ligado a movimento porque foi justamente no começo de 
tudo, os cientistas, os filósofos antigos observaram no ceu o movimento 
dos astros então tá bem no começo... e entendimento de fenômenos 
porque eles procuravam entender isso aí [...] porque que é o movimento, 
então isso aí já é uma concepção da ideia do que a ciência produziu para 
chamar se alguma coisa ta em movimento ou ta em repouso... o  
Conhecimento vem da primeira, desse primeiro plano aí (Entendimento 
de Fenômeno) (01/01). 
 
A ciência ela tenta resolver os problemas da nossa realidade, é... com o 
conhecimento. Então eles estudam as coisas, os cientistas pra tentar 
resolver os nossos problemas da realidade, mesmo tendo muitas teorias 
que são idealizadas, mas eu achei que tinha a ver com ciência [...] a Física 
estuda a natureza, tentando entender os fenômenos, certo? (01/02).  

 

 O item “Realidade” nos chama atenção quando em alguns discursos os licenciandos 

apontam outras significações às anteriormente citadas. São plausíveis tais oposições, pois os 

sujeitos mencionam estar cursando, no semestre 2007.243 , a disciplina História e Filosofia da 

Ciência. (HFC)44. Conforme lemos abaixo as explicações concernentes à categoria O 

Discente Licenciando referente ao PCM “Física”: 

 

A Física estuda a natureza. Natureza e Realidade é algo bem um pouco 
diferente. Porque o seguinte, o físico, nós idealizamos a realidade como 
nós vimos e não como a natureza é. Idealizamos a natureza como nós 
achamos que ela seja, não que ela seja real, mas funciona. Dessa 
realidade vem a dificuldade certa de descrever essa realidade como nós 
observamos, já que a realidade e a natureza as vezes ficam opostas 
(01/08). 
 
[...] a maioria das pessoas deve ter associado ciência com Física. Nem 
pensando... mas devido à disciplina que eu estou pagando agora: História 

                                                           
43 Observamos no Capítulo I na descrição dos sujeitos participantes da pesquisa que 25% dos licenciandos em 
Física estavam no 7o ou 8o período. Períodos em que a disciplina História e Filosofia da Ciência é oferecida.  
44 Os objetivos identificados no Programa da Disciplina HFC consistem levar o licenciando a: Caracterizar o que 
é ciência, enquanto construção histórica inserida na cultura ocidental. Refletir sobre o significado e a limitação 
do conhecimento científico, através de exemplos de História, Filosofia e Sociologia da Ciência. Discutir 
implicações das dissensões entre as “duas culturas” na educação básica e superior. Discutir o papel social e 
cultural do professor de ciências. Dado extraído do Programa elaborado pelo responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos 
Jafelice. 
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e Filosofia da Ciência, ele coloca a ciência é como se fosse... se o 
professor  tentasse tirar a ciência de um altar. A gente passa 4 anos sei 
lá... a ciência descobriu isso, a ciência fez isso, a ciência explica tudo, a 
ciência explica tudo o que está acontecendo na natureza e o que a gente e 
o que esse curso tenta colocar é que a ciência é nada mais nada menos 
que a imaginação do homem né é... devido a vontade que ele tem de 
conhecer a natureza. E... ele explica também a ciência coloca como se 
fosse lógico a questão exemplo, se o sol nasceu todas as manhãs todo o 
tempo que a gente ta vivo então é lógico que o sol vai nascer amanhã. 
Mas isso não é uma coisa lógica. A gente nunca pode prever o futuro 
baseado no que vem acontecendo. Então por isso que eu separei a ciência 
da Física (01/17).  

   

 Os demais discursos definem a “Realidade” designando o que existe em oposição 

tanto ao que é aparente, quanto ao que é puramente possível. Entendida algumas vezes como a 

própria natureza, e como espaço de estudo da Física que procura descrevê-la, são algumas 

definições encontradas quando re-lemos as justificativas anteriores dos licenciandos no início 

da análise da CL. Como um dos conteúdos da disciplina HFC versa sobre a concepção 

construtivista de Ciência45, alguns dos discursos dos licenciandos, designam concepções de 

Ciência diferenciada da visão racionalista, como citado anteriormente e posteriormente em 

suas explicações ligada à Categoria Física: Ciência x Conteúdo Escolar. 

 

A Física muitas vezes quando tá sendo ensinada é tem-se a ideia de que 
foi toque de gênios que fizeram a coisa, ou uma coisa totalmente sobre 
humana e tal que não teve nenhum contexto social foram pessoas isoladas 
do mundo e tal. Mas Física acima de tudo ela é uma construção humana 
qualquer ciência, né então a gente cria a forma de analisar a natureza e ao 
mesmo tempo a gente é limitado pela nossa própria natureza. É, então eu 
agrupei aqui... a ideia é a seguinte, Física ela busca estudar a natureza, 
certo? e trabalha com padrões, formas organizadas algumas vezes e 
outras vezes não e buscar e tentar buscar conhecimento por isso é 
chamada de ciência. Uma ciência que busca descrever a realidade em que 
a gente vive. [...] Então de qualquer forma a ciência busca descrever a 
realidade, mas ela não entrega a realidade. Você não tem como provar 
que você existe... esse tipo de coisa, mas assim e por que é importante 
estudar ciência  mesmo não sendo uma coisa que você não tem certeza 
porque dentro do contexto que a gente vive ela é vantagem em algumas 
situações e dentro do universo que a gente compreende ela é útil (01/10). 
 
A Física porque no decorrer do curso eu vi que eu tô pagando agora 
História e Filosofia da Ciência e querendo ou não quase tudo o que nos 
rodeia tem a ver com a Física né. E assim... e aqui eu coloquei o cálculo e 
a lógica no muito associado porque a gente precisa dessas ferramentas pra  
poder trabalhar a Física. No caso são ferramentas pra... Física (01/17).  
 

                                                           
45 A concepção construtivista considera a ciência como uma construção de modelos explicativos para a realidade 
e não uma representação da própria realidade. Segundo Chauí (2005) a essa concepção, o cientista acrescenta aos 
procedimentos racionalistas e empiristas de teoria científica, à idéia de conhecimento aproximado e corrigível.  
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Nessa parte que eu botei de realidade, cotidiano é... e não botei esse aqui 
junto desse daqui porque eu acho assim... a gente não consegue ver muito 
bem isso daqui. Praticamente a gente estuda modelos, modelos. Então 
tudo tudo é muito suposto. Então considerando então quando você 
começar a pensar num negócio, considerando alguma coisa, então já não 
é mais a realidade. Então supondo que isso não é mais a realidade, 
entendeu? [...] eu queria que o meu entendimento da natureza fosse algo 
real que acontece, mas não é (01/25). 
 
A Física não é a realidade. Na verdade eu não sei o que é a realidade. 
Você sabe o que explica a realidade? Pronto, a realidade, mas a Física 
não é realidade. Tem professor que faz o aluno achar que a Física é a 
última palavra de tudo e não é. Aliás, eu nem sei o que é (01/28).  

  

3.3.2 Classificação Dirigida PCM “Física” 
 
 
 A análise SSA correspondente à Classificação Dirigida (CD), referendada pelo 

princípio da proximidade, nos direcionou à observação dos itens mais próximos, 

representados empiricamente criando regiões de contiguidade ou descontinuidade na Figura 3. 

Iniciada a análise atenta às partições das facetas projetadas em regiões, sob o olhar da Teoria 

das Facetas, o tipo das partições apresentadas foi a Polar. Exibindo diferenças de caráter 

qualitativo, demonstra partições não ordenadas. Notamos, portanto, que cada item 

correspondeu a diferentes direções na projeção emanando de um ponto de origem. No caso da 

Figura 3, os Campos “Física Ciência”, “Física Conteúdo Escolar” e “Atributos do Aluno de 

Física” polarizaram-se em torno do ponto “Imaginação”. É o que passaremos a detalhar 

subsidiadas em suas manifestações discursivas. 

 

Figura 3- Análise da técnica SSA Classificação Dirigida das Palavras Associadas à Física 
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 Os trechos usados como justificativas das análise SSA referente á CD do PCM Física 

estão referendados especificamente pelas Categorias Física: Ciência x Conteúdo Escolar; e 

a Categoria O discente licenciando. Diferentemente da Figura 2 correspondente à análise 

MSA, quando projeta o Campo “Física Conteúdo Escolar” em que os itens se apresentaram 

mais agrupados em relação aos demais Campos, no caso da Figura 3, é o Campo “Física 

Ciência”, que emblema essa característica. Direcionados a classificar os itens a partir do 

estímulo “Física”, pois estão classificando a partir de um direcionamento posto pela 

pesquisadora, os licenciandos a representam em contraposição à região “Física Conteúdo 

Escolar”, pois se localiza diagonalmente oposta. Paralelamente a essas duas facetas, situa-se a 

faceta “Atributos do Aluno de Física” pelos itens: “ Aprendizagem”  “Prática” e “Vontade”. 

Deflagrando o posicionamento tanto deles mesmos enquanto alunos-licenciandos, quanto dos 

seus alunos do ensino fundamental e médio, diante da “Física Ciência” e da “Física Conteúdo 

Escolar”. 

 O ponto confluente entre as regionalizações é o item “Imaginação”. O sentido que lhe 

é atribuído transversaliza os demais. Nas análises da CL, compreendemos que a RS de Física 

pelos licenciandos é estruturada a partir da concepção que têm de Ciência racionalista. A 

“Imaginação” enquanto abstração e/ ou idealização está presente como articuladora em seus 

discursos quando explicam as categorias dos Campos delineados no mapa da CD, ratificando 

a organização e estruturação da RS. A seguir, lemos alguns trechos das justificativas da CD 

correlatas ao Campo “Física Ciência”:  

 

A gente tem natureza, aí vem o entendimento dos fenômenos. Natureza ta 
relacionada à vida, lógico, a sobrevivência. Então vem o estudo, a 
natureza também pode ser estudada pela Física, que é uma ciência [...] É 
no desenvolvimento da ciência mesmo no Cálculo e na Lógica, tem que 
ter uma certa imaginação pra ver o desenvolvimento [...] a natureza, 
ciência, né. Porque a Física se baseia na observação da natureza, nesse 
estudo. O entendimento de fenômenos é a base pra qualquer estudo físico 
[...] (01/27). 

 
[...] a relação entre imaginação e Física primeiro porque assim... pra você 
desenvolver uma teoria... antes de você, digamos, um fenômenos 
acontece, acontece um fenômeno, por exemplo, o de Newton  na queda 
da maçã, ele viu aquilo ali, então ele teve que ter a imaginação, muita 
imaginação pra prever que daquilo ali ele tiraria a primeira lei, a segunda 
lei... desenvolveria isso da imaginação. Tem que ter. Se você não tiver 
imaginação você não fazia (01/30).  
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 A categorização do Campo “Física Conteúdo Escolar” denota a transposição didática 

da “Física Ciência”. A “Dificuldade” de “Transmissão de Conteúdo” é veementemente 

pontuada em seus discursos, tentando amenizá-la, aproximando seus conteúdos da 

“Realidade” de “Vida” dos alunos, do seu “Cotidiano”. Interessante é que o “Movimento” 

anteriormente situado no Campo “Objetos de Estudo da Física”, na Classificação Livre, passa 

a ser investido de conteúdo de Física referente às leis de Newton. Conteúdo este mais 

frequente no ensino de Física pela sua “facilidade” em enxergá-lo em contextos cotidianos. 

Importante conferirmos abaixo suas explicações: 

 

A dificuldade de ensinar na Física porque o pessoal, a turma não 
consegue absorver muito bem. A transmissão do conhecimento, por mais 
que você tente fazer prática, fazer experiências é difícil o pessoal 
entender. [...] movimento que tem relação com as leis de Newton, ta 
presente na realidade, no cotidiano, como eu falei aqui natureza. [...] a 
ciência em si se você for ver desde a história fala muito da física, tem 
muita coisa da física, a biologia, o vagalume quando acende a luz, vira 
um fenômeno físico-químico, a medicina tem a questão dos exames da 
radioterapia. Quase todas as ciências precisam da Física. [...] bem o 
cotidiano, é assim a meu ver cotidiano tiro por mim eu dirijo segundo as 
leis da Física [...]. Movimento também tá muito associado às leis de 
Newton.  Muito Associado à realidade. A realidade tem a ver com o 
cotidiano a meu ver (01/09).  
 
O movimento porque o movimento... a primeira coisa que o aluno vê no 
ensino de Física, no ensino médio não... não vê Física no ensino médio... 
a primeira matéria é velocidade é o que é mais comum  no nosso dia-a-
dia é a questão da velocidade, associando a palavra movimento. É... e 
teve talvez no nosso dia-a-dia é por isso que essa palavra tá aí, pela 
questão do uso comum dela (01/17). 
 
No muito associado, imaginação porque na Física é uma coisa que 
quando você estuda, você tem que imaginar o porquê que aquilo 
acontece. Porque é daquele jeito. Sempre você tem que ta imaginando 
algo. Tipo ... imaginação e lógica, eu coloquei lógica mais ou menos 
associado porque lógica é uma coisa mais mecânica, Ah! Eu pego no 
ferro e coloco na chama, minha mão esquenta, isso é uma coisa que é 
lógica. Por isso que eu não coloquei como uma coisa muito importante. 
Mas a imaginação pra mim é uma coisa muito importante mesmo. Pra 
qualquer que seja a coisa que você esteja fazendo. E mais ainda pra 
Física. A realidade eu coloquei porque a Física ela é uma coisa muito 
real, apesar das pessoas acharem que não vou estudar isso aqui, você 
nunca usa... mas se você realmente prestar atenção no que você tá usando 
e na sua vida, você vai vê que a Física está estudando uma coisa da 
realidade, do seu cotidiano. Aí eu coloquei a realidade no muitíssimo 
associado porque existem determinadas matérias que você estuda muito 
com o imaginário, com a coisa duvidosa, que são as coisas chamadas 
postulados, são as coisas que você estuda porque alguém fez. Você não 
sabe se aquilo é certo. [...] o movimento eu coloquei em relação a tudo o 
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que a gente...porque movimento é uma coisa que você consegue falar o 
que é...é uma coisa muito utilizado em Física. Movimento, é tudo (01/20).  
 
 

 Quando se referem a sua “aprendizagem” como alunos do ensino fundamental e médio 

em relação à “Física Ciência” e a “Física Conteúdo Escolar”, evidenciam a necessidade dos 

atributos “Vontade” e “Prática”.  

 

A vida tem dificuldades, estudar é uma delas, pra isso tem que ter 
vontade, a vontade, é vontade de cada um aprender ou não. E a prática 
leva o conhecimento. Esse outro aqui pra mim é... aprendizagem pra mim 
é transmitir conteúdos, no caso da Física entender os fenômenos do 
cotidiano [...] pra agrupar isso aqui eu usei o critério de aluno mesmo. 
Esse primeiro aqui ta muitíssimo associado à dificuldade. Não 
dificuldade sua, mas do que os outros impõem pra você. Até dificuldade 
gera conhecimento, tá afeto à realidade, então é a transmissão de 
conteúdo, e ai da vontade de cada um aprender pra mudar a sua vida 
mesmo. Aqui, aprendizagem, transmissão de conteúdo, conhecimento, 
vontade e imaginação. Isso aqui foi basicamente a minha parte, professor. 
Você saber transmitir o conteúdo, você acima de tudo tem que ter uma 
vontade, tem que ter o conhecimento, tem que aprender acima de tudo, 
saber da matéria, e ter que ter imaginação. Você tem que imaginar 
diversas coisas que a Física envolve. No caso do professor, você tem que 
utilizar esses conhecimentos [...] O estudo e a aprendizagem eles estão 
basicamente interligados e também pra você ter um conhecimento sobre 
Física, eu acredito que você tenha que ter um estudo e a aprendizagem 
[...] Dificuldade, é uma matéria muito difícil de você entender [...]A 
prática, você tem que ter a prática acima de tudo [...] a prática é com 
relação a ao estudo, com relação a exercícios que você tem que está ali 
fazendo o mesmo tipo de exercício sempre que é pra você pegar a prática. 
Praticamente Física é isso aí no caso (01/29).  
 
O cálculo pro físico é essencial, conhecimento também, entender os 
fenômenos é a coisa básica da Física, a realidade é aquilo que a gente vê, 
tem tempo pra estudar, a prática leva a perfeição, como diz aquela frase, 
você praticando muito vai conseguir o objetivo através do estudo você 
pode desenvolver sua imaginação como disse Einstein né é mais 
importante do que o conhecimento. [...] Imaginação é importante 
principalmente pra caso você ao tenha um experimento, porque a Física é 
baseada em experimentos, você conseguir imaginá-los e tentar retirar o 
resultado dali, da parte teórica. Aprendizagem é importante pra você 
aprender esses negócios, adquirir um bom conhecimento, o cálculo é 
fundamental pra Física, lógica ajuda muito [...] aí vem as outras coisas 
que precisa conseguir. Prática, estudo, vontade, cotidiano e dificuldade 
(01/14).  
 

 É notória a visão conteudista do ensino de Física dos licenciandos e a concepção de 

aprendizagem como resultado de cópia e repetições.  
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3.3.3 A RS dos licenciandos sobre “Física” 

 Uma das contribuições impressionantes das análises MSA e SSA é a compreensão da 

natureza social da classificação e categorização realizada pelos licenciandos, como evidencia 

seus processos psicossociológicos com o intuito de reduzir a complexidade circundante 

(SEMIN, 2005, p. 205), sobre o “objeto” representado.  

 No transcurso das análises, ficou notório que a RS de “Física” é esquematizada a partir 

de conceitos, enunciados e explicações sobre o que os licenciandos pensam sobre ciência 

racionalista e o trânsito simbólico por eles estruturado entre as categorias da “Física Ciência” 

e da “Física Conteúdo Escolar” pelo viés da “Imaginação”. Tal segmentação simbólica 

caracterizada e preestabelecida sobre ciência racionalista permite aos licenciandos definir e 

classificar especificamente a transposição didática da Física, afirmando a necessidade de seus 

alunos imaginarem os conteúdos, como também instituírem práticas pedagógicas, no sentido 

de relacionarem a Física ao cotidiano do aluno, minimizando a sua complexidade. Por isso, 

apelam para a “Vontade” de empreender exercícios práticos repetitivos.  

 Esse tipo de interpretação subjacente à forma de como os licenciandos categorizam e 

classificam seu “objeto” possibilitou conhecermos os sentidos por eles atribuídos quanto à 

significação funcional da categoria “Física Ciência” e “Física Conteúdo Escolar” na 

transposição didática por eles mencionada. Nas palavras de Semin (2005), a funcionalidade de 

tais classificações e dos processos de categorizações depende das atividades e objetivos 

designados pelos sujeitos individuais e coletivos, e, sendo desta maneira, caracterizam-se por 

serem essencialmente sociais, funcionais e por repousarem sobre bases discursivas. 

 Dois registros psicológicos fundamentais da RS, segundo Moscovici (2003), é o lógico 

e o figurativo, expositores de sua gênese, correspondentes aos mecanismos de Ancoragem e 

Objetivação. Especificamente no caso deste estudo, encontramos que os licenciandos ancoram 

a RS de Física no misto das Físicas de Galileu e de Newton e objetivam na visão popular que 

têm de conhecimento científico. 

 A Física construída em Galileu passa a estudar o movimento dos corpos que nos 

rodeiam, a queda livre e o arremesso, fundindo a física celeste e a física terrestre em uma só 

física, ambas explicadas pelas mesmas leis fundamentais (ROSA, 2005, p.130). No entanto, o 

movimento dos corpos terrestres tenha sido o mais referido em seus discursos, do que 

propriamente o movimento da Terra e do sistema planetário. Implicitamente, expressam o 

reposicionamento diante da natureza não mais de forma contemplativa, como em Aristóteles, 

mas com o objetivo de explicá-la, descrevê-la, a partir da matematicidade das experiências. 

Quando assim mencionada, evocam a combinação galileana da experimentação e teorizações 
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matemáticas, sem, contudo, contraporem-se à concepção racionalista de ciência, em que a 

atitude de observar e descrever os fenômenos naturais pressupõe hipóteses anteriormente 

elaboradas a partir de questões, no intuito de confirmá-las ou refutá-las mediante a 

manipulação da natureza. A Física de Newton, sucessora do advento do método científico 

matemático-experimental em Galileu, contemporâneo de Descartes, notificou-se também por 

estudar os movimentos dos corpos, contrapondo-se às ideias aristotélicas 46.  

 A RS dos licenciandos acerca de Física ancora-se na Física newtoniana quando em 

seus discursos, referindo-se à transposição didática da “Física Ciência”, ou mesmo sobre a 

visão que têm dos cientistas, enunciam sobre as leis de Newton.  Exemplificando através de 

situações cotidianas, fazem alusão a comportamentos de sistemas, como equilíbrio e 

movimento dos corpos submetidos à ação de uma ou mais forças. Newton representa em sua 

Física uma síntese entre a concepção matemática de Galileu e Descartes sobre a natureza e a 

concepção corpuscular de origem grega, pois abandona a visão do cosmo hierarquizado, 

geometrizado em seu espaço físico, como um continuum dimensional homogêneo e abstrato 

(ROSA, 2005, p. 132).  Em sua mecânica, as considerações de valor e harmonia, designando 

conceitos subjetivos, são substituídas por grandezas quantitativas e objetivas. O movimento 

representado por uma curva indicativa de uma mudança de posição do corpo continuamente, a 

cada instante, notificará para Newton um mundo feito não de extensão e movimento, como 

era para Descartes, mas de matéria, de movimento, de espaço, no qual se movem os 

corpúsculos no vazio. Uma de suas reconhecidas características diz respeito ao determinismo. 

Segundo Rosa: 

 

Associado à capacidade de – conhecidas as forças que agem sobre um 
sistema e as condições iniciais, isto é, as posições e velocidades das 
partículas a um tempo determinado – determinar suas posições e velocidades 
a qualquer tempo, tanto no passado como futuro. Desde que fosse do 
sistema, o determinismo implica em previsibilidade, mas sem sempre isso 
ocorre (ROSA, 2005, p. 133).  

 

 A constatação da Ancoragem da RS dos licenciandos em Física também na Física de 

Newton se deve à presença em alguns discursos do sentido híbrido de uma combinação de 

empirismo experimental e de determinismo matemático associada à capacidade científica de 

previsão e controle. Característica fundamental no pensamento de Newton, quando ratificado 

pelo autor, declara sobre o determinismo matemático da mecânica newtoniana, mas também a 

                                                           
46 As características da construção da Física de Aristóteles podem ser encontradas em Rosa (2005, p. 64). 
Segundo o autor, a Física aristotélica se aproxima do senso comum, pois demonstra resultados qualitativos 
aparentemente corretos.  
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presença do empirismo newtoniano em sua Física. Para Newton não havia certezas a priori 

sobre a natureza, e ele não acreditava que os seus segredos pudessem ser desvendados apenas 

pela Matemática, como acreditavam Galileu, Kepler e Descartes. 

 Outra consideração importante que atesta a ancoragem desta RS nas Físicas aqui 

citadas diz respeito ao ponto nevrálgico dessa representação que é a “Imaginação”. Quando 

afirmam sobre a sua imprescindibilidade, tanto no que diz respeito à “Física Ciência” quanto à 

“Física Conteúdo Escolar”, implicitamente ancora na explicação do princípio de inércia 

incorporado na primeira lei de Newton. Este estabelece a possibilidade de haver movimento 

com velocidade constante sem haver força aplicada. Por não ser simplesmente verificado nas 

experiências triviais que fazemos, pela presença da resistência do atrito e do ar, logo elas 

exigem que se aplique uma força para que o corpo não seja freado por elas e pare. Nas 

palavras de Rosa (2005), a confirmação do princípio da inércia demanda imaginação de 

experiências, em que estas resistências sejam eliminadas. No caso, deveria haver uma 

superfície ideal, sem atrito, ou um corpo movendo-se no vácuo.  

 A objetivação constituinte da RS de Física veicula um caráter figurativo do 

conhecimento científico advindo da revolução científica ocorrida no início do século XVII, 

levada a cabo por cientistas como Galileu e Newton, conforme Chalmers (1993). As imagens 

pelos cientistas Newton e Einstein personificadas nas RS, como vimos anteriormente, aludem 

concepções de que conhecimento científico enquanto conhecimento provado, derivado de 

maneira rigorosa da obtenção de dados provindos de experiências e comprovados 

matematicamente. A ciência, portanto, abandona quaisquer tentativas de especulações, 

opiniões e preferências pessoais, denotando sua objetividade.   

 

3.3.4 Classificação Livre PCM “Química” 

 

 A CL, como um dos componentes do PCM, permitiu-nos explorar os sistemas 

conceituais dos licenciandos em Química sobre o “objeto” pesquisado. Tais sistemas 

mediante suas classificações e categorizações permitiram nossa compreensão sobre os 

sentidos das suas atitudes, ações e comunicações, pela análise MSA a partir das indicações 

projetadas na figura abaixo, e, principalmente, em seus discursos. É o que passaremos a 

analisar. 
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Figura 4- Análise da técnica MSA Classificação Livre das Palavras Associadas à Química 
 

 Situado à direita logo acima, identificamos o item “Química”. Concernente ao Campo 

nominado de “Química Campo Teórico” associados a este, os dez itens: “Metodologia”, 

“Estudo da Matéria”, “Inorgânica”, “Orgânica”, “Reações”, “Cinética”, “Matéria”, 

“Transformação”, “Cálculo”, “Átomo” 47. Em suas manifestações discursivas, os licenciandos 

demarcam os sentidos assim atribuídos a esses itens, enunciando as relações de cada um com 

a Química enquanto área de conhecimento. Definida como ciência que estuda a matéria e sua 

transformação, mediante uma metodologia própria, com o auxílio de cálculos. Ao lermos 

abaixo compreendemos a demarcação dessas palavras na projeção da Figura 4. Os trechos 

logo abaixo transcritos correspondem à categoria Química Ciência e Química Campo 

Teórico, advinda da Análise de Conteúdo do PCM “Química”.  

 

Eu tenho aqui: matéria, átomo, inorgânica, orgânica, cinética e reações. 
Então no caso da matéria tudo o que eu consigo ver a olho nu, tudo o que 
eu consigo enxergar de uma forma e... que possa tudo o que eu to vendo é 
matéria. Átomo tudo o que teoricamente indivisível, só que esse conceito 
já foi abolido, não é mais uma partícula indivisível, é um material 
complexo. A inorgânica que teoricamente seria os materiais que não tem 
vida. E orgânico o material que tem vida. A cinética pra explicar porque 
as coisas acontecem e em que velocidade elas acontecem, porque elas 
acontecem e as reações, todas as transformações sejam elas é... digamos 
assim uma reação de cinética vou ter uma velocidade [...] Elas juntas 
formam um conjunto onde elas como posso dizer... interagindo entre elas 
é possível explicar um pouquinho o que é a química (03/09).  
 

                                                           
47 Facilitando a visualização na Figura 4, a extrema proximidade dos itens: “Inorgânica”, “orgânica” “Reações” e 
“Cinética” foram destacados em cores semelhantes. Do mesmo modo, os itens: “Transformação” e “Cálculo”. 
Diferentemente das figuras dos PCM Física, pois seus itens estavam mais visíveis na projeção do mapa. 
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São grupos da Química. Separado a orgânica, a inorgânica e a cinética. 
[...] eu botei orgânica, inorgânica e cinética são áreas de química né, são 
específicas da própria área. Os objetos de estudo da própria Química que 
envolvia matéria, átomo, transformação, transformação que envolve a 
matéria, as reações químicas que são as formas de aparecer essa 
transformação (03/11).  
 
[...] O que seria a Química. Você trabalha a matéria [...] os assuntos 
genéricos de forma geral, seria cinética, orgânica e inorgânica. Depois 
viria assuntos específicos que estão dentro do anteriormente dito, seria 
átomo, estudo da matéria, reações químicas e os cálculos químicos 
(03/16).  
 
 

 Um trânsito entre este campo e o “Química Ciência” é indicado pelas articulações das 

ideias e concepções acerca da Química como Campo Teórico, mas, sobretudo, como Ciência. 

Daí utilizarmos o traçado pontilhado. Os itens: “Ciência”, “Princípios”, “Experiência” e 

“Cotidiano” nas justificativas dos licenciandos evocam ideias, informações e conceitos de 

Química enquanto ciência na concepção empirista. Ligando-se a uma das correntes filosóficas 

acerca da teoria do conhecimento científico, essa concepção consiste em afirmar que tal 

conhecimento viria da observação sistemática da natureza, induzindo hipóteses e formulações 

teóricas, que, ao serem testadas via métodos experimentais rigorosos, emanam comprovação, 

confirmação e produção dos conceitos científicos. Como lemos abaixo explicações correlatas 

a mesma categoria anteriormente citada: 

 

A Química estuda transformação da matéria, estudo da matéria e o átomo 
que é o elemento principal da Química [...] a metodologia que a Química 
tem seus métodos próprios, na Química tem muito cálculo, na Química 
você pode encontrar muito cálculo [...] A experiência aqui que é a 
experiência própria do laboratório, que foi de algumas experiências de 
laboratórios que fizeram algumas descobertas, criaram alguns princípios, 
tem o conhecimento sobre determinado assunto. A matéria e estudo da 
matéria são as coisas básicas da química (03/04). 
 
A base teórica da Química. Bem, é vou começar pela.... experiência que a 
experiência eu acho que a Química que vem do método ...tudo vai 
começar de uma experiência, de um fato. Depois desse fato é que você 
vai observar, vai observar pra chegar a coisas pra poder chegar a esses 
outros fatores que vem depois. No caso a experiência vem primeiro. A 
experiência, depois a gente poderia aí vem o raciocínio pra se chegar a 
descoberta é... vamos dizer... daí a gente tira...princípios e depois a gente 
com isso constroi a ciência. [...] Transformação seria uma forma de se 
observar uma descoberta, assim, pode ser uma coisa... vamos dizer 
assim... há coisas que você... a química é uma ciência da transformação, 
então ela teria essa ligação entre experiência, transformação e raciocínio. 
Aí depois a descoberta, princípios e ciência (03/12). 
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Química é uma ciência, matéria é o estudo da matéria, do átomo também, 
tem as reações [...] química é uma ciência que vai através de experiências 
você vai descobrindo algo novo (03/10).  
 
 

 Nas entrelinhas de suas manifestações discursivas, percebemos a concepção sobre o 

método científico calcada no que Zanetic (1995) denomina de visão positivista extremamente 

ingênua. Essa visão se resume, segundo o autor, na afirmação de que os cientistas observam e 

descrevem fatos empíricos, seguindo uma organização tal com intuito de facilitar sua 

transposição para uma linguagem matemática consistente.  

 Paralelamente ao Campo anterior visualizamos o Campo “Licenciando na Relação 

com a Química”, sinalizado mediante os itens: “Conhecimento”, “Raciocínio”, “Mercado de 

Trabalho”, “Dedicação”, “Cultura”, “Criatividade” e “Descoberta” 48. São competências de 

caráter acadêmico na relação de aprendizagem com a Química, mas também as de caráter 

profissional que devem possuir para inserção no mercado de trabalho em Química. É traçado 

em suas explicações um perfil profissional para quem se habilita a trabalhar como químico ou 

na licenciatura de Química. Como vemos abaixo, alguns dos trechos dos discursos advindos 

da Categoria O Entrelugar do Ser/ Estar e Ensinar correspondente à Análise de Conteúdo do 

PCM “Química”.  

 

[...] Pra estudar Química tem que ter dedicação. É uma ciência de 
raciocínio e tem princípios muito antigos, pra trabalhar em laboratório 
tem que ter criatividade, conhecimento e o cálculo é... porque a gente 
estuda o cálculo aqui (03/01). 
 
Que pra você entender você tem que correr atrás do conhecimento, tem 
que se dedicar, tem que ter o raciocínio lógico e tem que ter a criatividade 
pra correlacionar isso. E a partir disso daqui eu acho que todos estão 
relacionados. Eu acho que você pode atingir o seu ... como eu posso 
dizer? Seu objetivo, o que você quer, o mercado de trabalho, ser um 
pontinho dentre vários (03/14). 
 
Se não tiver criatividade, raciocínio, dedicação, descoberta... os cálculos 
matemáticos, a experiência, o cotidiano que você ta vendo... o princípio 
que começou tudo... a metodologia de tudo,... nós não chegaríamos aqui 
(03/18). 
 
 

 A palavra “Subjetividade” é única no Campo nominado de “Natureza da Química”. 

Esse item refere-se à Química como ciência subjetiva, por tratar de fenômenos impalpáveis, 

                                                           
48 O uso da mesma cor de fonte para as palavras “Dedicação”, “Cultura” e “Criatividade” decorre da 
aproximação na projeção do mapa.  
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imateriais, puramente abstratos que no transcurso do processo experimental podem levar a 

descobertas, como podemos identificar na justificativa abaixo: 

 

A Química é uma ciência muito todos acham que é muito objetiva, mas 
na verdade ela é muito subjetiva [...] na verdade você acredita que está 
sabendo de tudo, mas na verdade não está sabendo de nada. Descobre 
muita coisa, você estuda uma pequena parcela do mundo [...] E a 
subjetividade. Todos acham que química é uma ciência objetiva né. A 
química é uma ciência totalmente subjetiva. Você não ver o átomo, você 
não ver absolutamente nada, supõe que ele existe e você vai lá e acredita 
e faz todos os seus estudos, acreditando que aquilo realmente existe né. 
Entendeu? (03/26).  

 

 Embora o item “Subjetividade” tenha obtido apenas 01 evocação na TALP49, a carga 

semântica elucidada nas manifestações discursivas apontava-nos indícios importantes no 

sentido de compreendermos a representação dos licenciandos a respeito do seu campo 

disciplinar.  Quanto à nomeação do Campo: Natureza da Química, sobretudo por ter apenas 

um item, com baixa frequência, será melhor compreendido quando tratarmos sobre a 

Objetivação da RS sobre Química, mais à frente.  

 

3.3.5 Classificação Dirigida PCM “Química” 

 

 O estudo das regionalizações relacionadas pela SSA em áreas identifica como as 

facetas do fenômeno estudado se apresentam. Especificado no início deste Capítulo, pela 

projeção da Figura 05 abaixo, percebemos que o tipo de partição é associado. Constituindo-se 

de uma esquematização progressiva da direita para a esquerda, suas facetas nominadas de 

“Química Ciência”, “Licenciando na Relação com Química” e “Licenciando na Relação de 

Empregabilidade”, têm interfaces explicativas, denotando intermediações de sentido entre tais 

campos. As escolhas dos licenciandos, ao serem solicitados que categorizassem “Química” a 

partir do critério da escala associativa proposta pelo PCM, (muitíssimo associado, muito 

associado, mais ou menos associado, pouco associado e não associado), processadas pelo 

programa SPSS na opção de gerar mapa de análise multidimensional, representou os 

resultados das classificações na projeção do mapa, conforme mostra a Figura 05. É o que 

passaremos a analisar: 

 

                                                           
49

 Esta informação consta neste trabalho, na tabela 12, capítulo 1, pág. 46. 
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Figura 5- Análise da técnica SSA Classificação Dirigida das Palavras Associadas à Química 
 

 

 A natureza dos dados sobre “Química” apresentou-se espacialmente desta forma, 

devido à mesma noção de ordem por mais de uma faceta. A primeira da direita para a 

esquerda, “Química Ciência”, foi assim nominada pela imbricação da Química enquanto 

ciência, especificada pelos elementos de sua área de estudo e pelos indicadores referentes a 

ela. A nominação dessa faceta corresponde ao mesmo nome que demos à Categoria da 

Análise de Conteúdo do PCM “Química”. Por isso, os trechos abaixo correspondem aos 

discursos referentes a essa categoria: 

 

 [...] a parte que ela estuda, orgânica, inorgânica, os princípios, a cinética, 
os cálculos que tem a ver com a Química [...] experiência, porque 
experiência faz parte da Química né. Tudo o que a gente vai estudar tem a 
experiência pra que a gente possa observar melhor a teoria que a gente 
estuda. E é a partir dessas experiências é que acontece as descobertas, né? 
Vai descobrindo, vai acontecendo, aprendendo melhor [...] estudo da 
matéria que eu coloquei em relação a química não sei nem se tem a ver, 
mas matéria eu relacionei com Química né. Que estuda o que é matéria, 
os compostos da matéria, essas coisas [...] que é uma ciência, as 
descobertas, transformações, cinética, orgânica, inorgânica [...] cálculo, 
porque nem sempre a gente estuda cálculo a parte de Química. Cotidiano 
que a gente costuma relacionar o que a gente estuda na sala de aula 
cotidiano (03/07).  
 
[...] muitíssimo associado orgânica, átomo, reações, matéria, inorgânica, 
estudo da matéria e experiência. Porque tá tudo relacionado aqui, isso é a 
Química. E a experiência porque você não pode deixar nunca, tudo...tudo 
é a base como a gente tava discutindo hoje, tudo é a base de experiência. 
Porque hoje em dia formam um monte de coisas certas... diz ah! fulano 
de tal disse isso... mas ninguém lembra que antes dele chegar naquilo ele 
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fez várias experiências. No caso eu coloquei sendo primeira e o resto tudo 
relacionado. Que a partir daí se descobriu tudo, a partir de experiências 
veio toda a química (03/14).  
 
[...] existe vários assuntos dentro da química. A Química orgânica, a 
Química inorgânica, a Físico-química, então esse aqui eu notei pronto 
aqui ta se falando em alguns assuntos, a Cinética Química, que estuda a 
velocidade das reações, inorgânica que estuda as substâncias inorgânicas, 
a orgânica que estuda as substâncias orgânicas [...] átomo, experiências, 
reações e transformação. Esse grupo daqui porque reações eu agrupei 
com as transformações porque é a mesma coisa. [...] Através dessas, bom, 
essas reações através de experiências que se descobriu a estrutura dos 
átomos [...] estudo da matéria, a Química é o estudo da matéria, matéria 
que é o objeto de estudo da Química, ciência por a Química ser um tipo 
de ciência, por está intimamente no nosso dia-a-dia no nosso cotidiano 
[...] átomo por ser a unidade fundamental da Química né, das substâncias. 
Reações por ser as reações químicas, né. As coisas existem de diversas 
formas diferentes por causa das reações químicas [...] dentro da Química, 
experiência porque a química ela vem de diversas experiências, né. A 
descoberta dela é por diversas experiências. E cinética é por ser dentro do 
assunto de Química (03/20).  
 
 

 A faceta subsequente, Licenciando na relação com Química, alude à relação de 

aprender e ensinar do licenciando com seu objeto de estudo enquanto Campo Teórico e 

Científico nas posições de estudante e, ao mesmo tempo, de professor. Sentido este anunciado 

anteriormente nas análises da AL. Como observamos abaixo, as explicações a seguir indicam 

os trechos dos discursos da Categoria O Entrelugar do Ser/ Estar e Ensinar da Análise de 

Conteúdo. 

 

O cotidiano que é tá associado a uma coisa que a gente vive todo dia. 
Todo dia a gente vive Química [...]  é a dedicação porque exige dedicação 
se quiser aprender Química. Quem disser que Química é fácil ta 
mentindo. É conhecimento, porque boa parte das ideias de Química 
podem gerar conhecimento, pode dar sentido as coisas a metodologia 
específica da Química que tá associado e vai envolver vários princípios, 
as experiências tanto no sentido de laboratório quanto experiências de 
conceitos prévios porque quem ta estudando vai ter que levar em 
consideração seus próprios conceitos pra poder analisar esses princípios e 
criar sua própria metodologia. O raciocínio que vai envolver tudo isso 
aqui e a descoberta que alguns casos acaba sendo o resultado [...] o 
cálculo que a gente usa como ferramenta pra interpretação de alguns 
dados. (03/11).  
 
Os conceitos da teoria, da Química no caso. O cálculo está tanto 
associado com a teoria quanto com a prática. E aqui seria o material, o 
conteúdo que a disciplina de Química iria trabalhar [...] Porque é no caso 
ciência, Química é uma ciência, né. O estudo da matéria química é o 
estudo da matéria. É... e a matéria nem se fala, é o estudo da 
transformação, é... onde se estuda quando você vai da a disciplina, você 
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estuda átomo, reações e tem a descoberta quando você chegar aos 
princípios e tem essas divisões, né inorgânica, orgânica e cinética. Isso 
aqui seria muitíssimo associado, é uma coisa que quando você abrange a 
disciplina, quando você ta lá a sala de aula você vai falar sobre isso. Com 
os seus alunos você vai falar sobre isso [...] a experiência, o cálculo, 
raciocínio e o cotidiano... porque não só a Química, mas outras ciências, a 
Física, iriam usar da experiência, do cálculo, do raciocínio, do cotidiano 
pra se basear [...] a Química é o nosso dia-a-dia você tá em contato com 
ela você não vê você não percebe às vezes, mas ela ta diariamente você ta 
tendo contato com a Química [...] porque a Química é o cotidiano, é a 
vida é o ambiente (03/12). 
 
 

 O fazer pedagógico é aferido quando atestam sobre os itens “Dedicação” e 

“Criatividade” como indicadores essenciais ao ensinar Química. O item “Metodologia” é 

investido do sentido didático de conduzir práticas pedagógicas interessantes e atraentes aos 

alunos do ensino fundamental e médio. É o que passamos a ler em suas justificativas. Estas 

correspondem aos discursos da subcategoria Química na relação com o ensinar, referente à 

categoria anteriormente referendada:  

 
A metodologia tipo o que eu vou utilizar pra trabalhar na sala de aula e ....  
princípios quais você... quais os princípios que eu vou utilizar na 
metodologia que eu vou usar em sala de aula. A experiência eu quis 
relacionar, associar a experiência ao cotidiano porque assim muito se fala 
em você tentar trazer pra sala de aula alguma coisa que possa ser feito no 
cotidiano né. [...] E a criatividade como eu falei que você como professor 
você tem que procurar, buscar novos meios pra passar pro aluno (0306).  
 
[...] você precisa ter criatividade, precisa ter conhecimento da ciência, 
você vai ter que ter uma dedicação para trabalhar com o ensino público, 
se vai ter que dispor de tempo, pra se dedicar pra fazer bem o seu 
trabalho e você vai ter que é... no caso isso aí é trabalhando isso aqui aí 
agora eu vou me auxiliar do cálculo e vou empregar a química e utilizar 
dos conceitos de matéria, de átomo de no caso...estudo da matéria, de 
átomo, é no caso as reações é inorgânica, orgânica e cinética (0312).  
 
 [...] A metodologia e a dedicação. A dedicação é o tempo que a gente se 
dedica a fazer, a estudar, a preparar uma aula. E a metodologia é no 
sentido de... ela é importante na Química e tá muito associado [...] Essa 
metodologia é com relação a química [...] a criatividade e o cotidiano. 
Criatividade é... como professor ou até como ... quem trabalha com 
laboratório, tudo exige criatividade. Fazer você pensar numa aula, fazer 
você pensar no que vai fazer... você tem que sentar, planejar, tem que ser 
criativo pra poder chamar atenção dos alunos. Eu acho que tá mais ou 
menos associado à Química nesse sentido (03/30).  
 
 

 Associando-se a faceta anteriormente comentada, o “Licenciando na Relação de 

Empregabilidade” comportando as palavras: “Mercado de Trabalho”, “Subjetividade” e 

“Cultura” essa faceta aponta características a respeito do mercado para o químico, licenciando 
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e bacharel, assim como atributos inerentes a esse profissional. Carreando os sentidos 

anteriormente comentados na faceta anterior às palavras “Dedicação” e “Criatividade”, 

passam a enunciar associações aos atributos subjetivos imprescindíveis ao seu perfil 

profissional, como lemos abaixo. Extratos referentes à subcategoria Mercado de Trabalho, 

correspondente à mesma Categoria anteriormente citada: 

 

Para o mercado de trabalho nós devemos ter... o conhecimento do que é a 
Química, a criatividade pra saber lidar, como a forma de achar veículos 
de experimentação, a dedicação por que o químico tem que ser dedicado, 
tem que ter conhecimento da cultura como um todo, porque assim a gente 
não mudar determinados, por exemplo... num... como um povo trabalha 
determinados materiais a gente não muda só trabalha em cima disso 
(03/02).  
 
Em relação ao mercado de trabalho porque você tem que ser criativo, tem 
que ter subjetividade, é... porque a Química consegue relacionar as 
transformações de cada assunto, tem que ser dedicado, tem sempre que 
procurar novas descobertas, tem que está atualizado, é... tem que ser culto 
e também bastante experiente (03/05).  
 
Criatividade, subjetividade e descoberta. Bem aqui eu agrupei esses 3 
porque existindo subjetividade nas coisas assim..bom a subjetividade está 
intimamente ligada a criatividade, né? Cada um é subjetivo, e cada um 
tem a sua criatividade de assim... de inventar alguma coisa, de criar 
alguma metodologia diferente né. Então a subjetividade de cada um... ser 
criativo né. E a descoberta é consequência dessa criatividade, dessa 
subjetividade (03/20). 
 
Sem criatividade você não anda. Se você não conhecer nada disso aqui, 
se você não buscar o conhecimento, não querer o conhecimento, não vai 
adiantar de nada. A subjetividade como já... tem a descoberta né. Que a 
descoberta que é a grande tentativa de todo químico. (03/26).  
 
 

 O item “Subjetividade” que anteriormente na tarefa da Classificação Livre ficara no 

campo “Natureza da Química”, passa a compor, na Classificação Dirigida, a constelação 

semântica relacionada aos atributos profissionais do licenciando na relação de 

empregabilidade, mas também enquanto dimensão individual e singular de seus atributos de 

“Criatividade” e “Dedicação”, indispensáveis na relação com a Química, demarcados no 

Campo 2.  

 Este dado é de extrema importância, pois corrobora o tipo de partição associado em 

sua representação topológica, em que seus discursos apontam as intermediações semânticas 

entre as temáticas do Campo 2 e do Campo 3 da Figura 5.  
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3.3.6 A RS dos licenciandos sobre Química 

 

 O prelúdio da Ciência Química data, segundo Aranha e Martins (2003), dos 

primórdios da era cristã. Atividades especulativas desenvolvidas por artesãos metalúrgicos 

procuravam descobrir remédios contra os males físicos e morais, além da pedra filosofal, que 

transformava tudo em ouro, como também o elixir da longa vida.  A alquimia assim definida 

extrapolava o âmbito dos laboratórios, no sentido de adquirirem contornos místicos50.  

Compondo uma linguagem hermética e reservada a iniciados, suas descobertas eram 

segredadas, estimulando uma aura mística e supersticiosa. Daí ser tão criticada e desdenhada 

pelo saber oficial da Igreja Medieval. Extremamente importante para a descoberta de novas 

substâncias químicas, a alquimia possibilitou o desenvolvimento do processo para a extração 

de mercúrio, as fórmulas para preparar vidro e esmalte, bem como o desenvolvimento de 

noções sobre ácidos e seus derivados. Tais atividades designavam reservadamente práticas 

manuais, técnicas e surpreendentes descobertas estritamente em laboratórios, via observações 

e experimentos, revelando um estudo racional e cuidadoso de minerais e metais.  

 Os químicos, acostumados a desenvolver procedimentos experimentais desde sua raiz 

histórica: as representações desses conteúdos estão expressas em seus discursos anteriormente 

analisados, quando ancoram a RS de Química na concepção empirista de ciência. Segundo 

Jodelet, a Ancoragem desempenha um papel decisivo referente à realização de sua inscrição 

num sistema de acolhimento nocional, um já pensado. “Por um trabalho da memória, o 

pensamento constituinte apoia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a novidade a 

esquemas antigos, ao já conhecido” (JODELET, 2001, p. 39). Ao representarem a Química a 

partir da noção de Campo Teórico, elencando seus campos de estudo, e também enquanto 

ciência que estuda a transformação da matéria, os licenciandos acabam por atribuir uma 

estrutura imagética da representação, quando transfiguram seu “objeto” à figura do alquimista 

que desde o passado descobria e inventava coisas mediante a experimentação em 

laboratório51, sem deixar de ressaltar nessas empreitadas os atributos subjetivos do alquimista 

                                                           
50 O caráter místico da alquimia se deve por conferirem às substâncias inorgânicas características dos seres 
vivos, como se fossem compostos de corpo e alma. Segundo os alquimistas, havia transferência do espírito de 
um metal nobre para a matéria de metais comuns. Por isso procuravam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. 
(ARANHA; MARTINS, 2003, p. 173).  
51 Citações de cientistas químicos do passado como Robert Boyle (séc. XVII dá o primeiro exemplo do ideal de 
Química moderna); Antoine Lavoisier, (considerado o pai da Química e exímio experimentador e inventor); 
Laplace (estudou o calor e inventa o calorímetro); Henning Brand (descobre o elemento fósforo quando 
analisava a urina); Maríe Curie (codescobridora do elemento químico rádio) (Chrispino, 1998) e Aranha e 
Martins, (2003).  
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como os de criatividade e dedicação, semelhantes aos apontados nos discursos dos 

licenciandos.  

 Como a Ancoragem serve para a instrumentalização do saber, conferindo-lhe um valor 

funcional para a interpretação e gestão do ambiente (JODELET, 2001), os licenciandos 

acabam por agregar à estruturação da RS sobre Química atributos de caráter profissional e 

acadêmico na relação com tal “objeto”, na perspectiva da sua profissionalização tanto como 

cientistas ou professores. 

 

3.3.7. (Inter) Relações entre as RS dos Licenciandos em Física sobre “Física” e as RS dos 

Licenciandos em Química sobre “Química”. 

 

 O grupo pesquisado de licenciandos em Física pensa seu objeto disciplinar a partir da 

categorização de Física Ciência e Física Conteúdo Escolar. A relação entre tais categorias se 

dá pela transposição didática, apontando a abstração e idealização de modelos para descrição 

dos fenômenos. Na relação com seu “objeto” de estudo, destacam atributos de caráter 

volitivo, aliada à prática de exercícios matemáticos na tentativa de dirimir dificuldades 

inerentes à complexidade dessa ciência, estendendo tais qualidades aos seus alunos de ensino 

fundamental e médio.   

 Com relação ao grupo de licenciandos em Química, as RS acerca de seu “objeto” 

disciplinar articulam informações, concepções e explicações sobre a Química no híbrido do 

que pensam sobre ciência com os elementos correspondentes ao seu campo teórico. Na 

relação com Química, posicionando-se enquanto alunos e como professores, indicam 

qualidades subjetivas como criatividade, dedicação, aliando-se ao uso de metodologia no 

empreendimento de experimentos na tentativa de descobertas. Características estas 

transpostas aos espaços pedagógicos na relação com o ser e fazer docente. A seguir, 

passaremos a analisar em relação a cada grupo de licenciandos, o que pensam sobre o Ensinar.  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4/ Movimento IV Andante Con moto 
COMPREENSÃO PSICOSSOCIAL DOS LICENCIANDOS EM FÍSICA  E QUÍMICA 

SOBRE O ENSINAR 
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 O Ensinar está visceralmente imbricado no desígnio do magistério. Aqueles que se 

propõem à formação docente, impreterivelmente se depararão com esse exercício. Inerente à 

formação humana, o ensino é considerado imprescindível ao conjunto das tarefas educativas 

exigidas pela vida em sociedade. Estando impregnado pelo ato de Educar, o ensinar é uma 

prática social presente numa variedade de instituições e atividades humanas e, quando 

revestido por ideários pedagógicos, passam a ser cientificamente explicados e compreendidos 

pela Pedagogia, principalmente em espaços educacionais sistematizados.  

 No âmbito do que estamos tratando, o ensinar pressupõe relações interdependentes de 

natureza epistêmica, social e identitária com um objeto de conhecimento tanto da parte do 

aprendente, como do ensinante 52, visando a sua Educação53. Termo de difícil conceituação, 

por abarcar, dentre outros, a compreensão das articulações entre ideários pedagógicos e 

implicações didáticas transversalizados em percursos históricos. Do latim, signare, significa 

por uma insígnia, uma marca, um sinal, colocar dentro, gravar. Deduzimos, portanto, que de 

cada insígnia resultam marcas de naturezas singulares por referirem-se a áreas específicas de 

ensino e aos modelos de como ensiná-las. Quando referimo-nos aos modelos, não os 

reduzimos a quaisquer medidas, procedimentos e técnicas, mas por refletirem de forma 

consciente ou não, por parte do professor, suas concepções de sociedade, de homem, de 

escola, como também do processo de conhecimento que acaba por circunscrever o seu 

pensamento pedagógico consubstanciado em sua concepção de Educação. Em outras palavras, 

o conceito de ensinar reflete uma concepção de educação expressa pela Pedagogia instituída, 

que recorrendo a outros campos como a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia e a Economia 

convergem na Didática, por corroborar em seus conhecimentos, objetivos e modos de ação 

pedagógica no exercício do próprio ensinar.  

 No IV Movimento, o Andante Con moto, sugere um andamento médio, pausado, como 

de quem passeia, conforme as palavras de Med (1996). E, como um passeio, percorreremos 

certa extensão histórica na construção do ideário pedagógico brasileiro, na tentativa de 

perseguirmos as concepções sobre o ensinar. Tal extensão, exprimindo de nossa parte Con 

                                                           
52 Nas palavras de Fernández (2002), sujeito aprendente e sujeito ensinante são posições subjetivas que 
são “simultanizáveis”, ou seja, para poder ensinar, a pessoa precisa situar-se no lugar do sujeito 
aprendente e para poder aprender, precisa situar-se no lugar de sujeito ensinante. 
53

 O sentido de Educação aqui empregado diz respeito ao conceito amplo de Educação como 
instituição social, referindo-se a toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para a 
formação de traços de personalidade social e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, 
valores, modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de 
ação frente a situações reais e desafios da vida prática, conforme Libâneo (1991). 
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moto, isto é, com vida! Pois, falaremos de um lugar próprio, afeto à nossa formação 

pedagógica, o Ensinar! 

 Com a intenção de conceituar o Ensinar sob o enfoque psicossocial do pensamento dos 

licenciandos em Física e em Química, tornam-se necessários apontamentos sobre as 

características das pedagogias tradicional, nova e tecnicista, pedagogias estas ainda pujantes 

nos atuais cotidianos escolares e emergentes nas falas dos licenciandos. Ressaltaremos o 

modo de operar o ato pedagógico em cada uma das vertentes pelas reverberações produzidas 

através de uma breve evolução das ideias pedagógicas no Brasil.   

 

4 Breve evolução do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações didáticas no 

Ensinar 

4.1.1 A Pedagogia Tradicional 

 

 As ideias pedagógicas no Brasil compreendem uma trajetória histórica de 

aproximadamente cinco séculos. O nosso objetivo é por meio de uma breve incursão 

históricasituarmos mais adiante, em quais matrizes teórico-epistemológicas estão ancoradas e 

objetivadas as RS dos licenciandos em Física e Química sobre o Ensinar. Embora tenham 

antecedentes longínquos, as pedagogias em suas vertentes tradicional, nova e tecnicista estão 

mais do que nunca presentes em nossos fazeres e saberes pedagógicos, incluindo os espaços 

de formação docente e, como veremos, influenciam de maneira substancial as representações 

sociais dos licenciandos acerca do Ensinar.  Em sua obra, Saviani (2007) as apresenta na 

forma de como se encarnam no movimento real da educação, referendadas em cada período 

histórico da educação brasileira. A partir de algumas contribuições expostas pelo autor, 

traremos essencialmente as concepções pedagógicas no transcorrer de alguns períodos 

históricos e suas orientações procedimentais do Ensinar. 

 A Pedagogia Tradicional configura-se no Brasil em duas vertentes: a religiosa e a 

leiga. A religiosa, alimentando-se da Filosofia Escolástica, tem maior proeminência a nossa 

história educacional. Já a leiga traz em sua base as influências do Iluminismo, do Liberalismo 

e do Positivismo, contrapondo-se ao caráter eclesiástico; a vertente leiga preza a laicidade do 

ensino e a instituição do dever do Estado em relação a instrução da população. A seguir, 

traremos as principais características históricas de cada uma delas e seus desdobramentos 

pedagógicos. 

 O embrião da Pedagogia Tradicional se mostra por volta de 1549 por uma estreita 

simbiose entre educação e catequese na colonização do Brasil. Os primeiros jesuítas, 
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imbuídos da missão dada por Dom João III de converter, doutrinar e ensinar os gentios a santa 

fé católica, fazem emergir a educação enquanto fenômeno de aculturação que expressará na 

catequese sua força motriz, pois revestida de um caráter pedagógico inculcador nos 

colonizados das práticas, técnicas, símbolos e valores próprios dos colonizadores; não perdia 

de vista a difusão e conversão daqueles à religião oficial portuguesa. A este primeiro 

momento da educação colonial brasileira, entre 1549 a 1599, Saviani (2007) denomina de 

“pedagogia brasílica”.  

 Essencialmente missionária, a pedagogia brasílica se contrapunha à educação indígena 

que se apoiava na força da tradição, constituída como um saber orientador das ações e 

decisões dos homens; na força da ação, expressa pela educação do aprender fazendo e na 

força do exemplo, no sentido de que os mais velhos, imbuídos da necessidade de considerar 

suas ações como modelos, expressavam seus comportamentos e palavras com o conteúdo da 

tradição tribal. Com o intuito de sobrepor através de um pensamento pedagógico, formas de 

intervenção na prática educativa indígena, a pedagogia brasílica marcada pelo plano de 

instrução elaborado por Nóbrega e, mais tarde, empreendido por Anchieta, embasava-se para 

uma filosofia educacional tradicional religiosa na versão católica da Contra-Reforma. As 

ideias pedagógicas aí encarnadas respondiam meios para se colimar determinados fins, nas 

palavras do autor: “sujeição dos gentios, sua conversão à religião católica e sua conformação 

disciplinar, moral e intelectual à nova situação” (SAVIANI, 2007, p. 44).  

 Embora engendrassem métodos e procedimentos diferenciados, Nóbrega e Anchieta 

buscavam as mesmas finalidades inerentes à filosofia acima mencionada. A educação 

desenvolvida por Nóbrega, por exemplo, iniciava com o aprendizado do português para os 

indígenas, prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto 

orfeônico e música instrumental, culminando com o aprendizado profissional e agrícola e, de 

outro, com a gramática latina para aqueles que buscavam os estudos superiores europeus, para 

os brandos, filhos dos colonos.  Anchieta, por dominar perfeitamente o espanhol, o português 

e a língua geral falada pelos indígenas brasileiros, organizou uma gramática para dela se 

servir no trabalho pedagógico, enfatizando a poesia e o teatro, impingindo através dos seus 

autos um dualismo ontológico estranho à visão de mundo indígena, isto é, um mundo cindido 

entre forças em perpétuas lutas: Tupã-Deus e Anhangá-Demônio. Desta forma, se cumpriu 

pela catequese e pela instrução, mediante a pedagogia brasílica, o processo de aculturação da 

população colonial nas tradições e costumes do colonizador. Uma pedagogia, nas palavras do 

autor, que foi formulada e praticada sob medida para as condições encontradas pelos jesuítas.  
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 A institucionalização da pedagogia jesuítica se deu pela organização, consolidação e 

promulgação do Ratio Studiorum, plano geral de estudos implantados pela Companhia de 

Jesus em todos os colégios da ordem no mundo. Esboçado pelo método do modus parisiensis, 

além de ter sido enviado por Roma para as instituições que iam sendo fundadas em diversos 

países, visando à uniformização, organização e funcionamento dos colégios, pelo fato dos 

jesuítas, autores do Ratio, terem estudado na Universidade de Paris, adotaram-no e o 

consagraram na sua elaboração. Apesar de ter entrado em vigor em 1552 pelas mãos de Inácio 

de Loyola, é notória a semelhança com o que temos hoje no sistema educacional brasileiro. 

Desde aquela época, o ensino comportava a distribuição dos alunos em classes, 

aproximadamente com a mesma idade e com o mesmo nível de instrução, aos quais se 

ministrava um programa previamente fixado, composto por um conjunto de conhecimentos 

proporcionais ao nível dos alunos, sendo cada classe regida por um professor. Os exercícios 

escolares tinham como objetivo mobilizar as faculdades do aluno no processo de 

aprendizagem. Nas palavras do autor, o Ratio Studiorum:  

 

Baseando-se na escolástica, o modus parisiensis tinha como pilares a lectio, 
isto é, a preleção dos assuntos que deveriam ser estudados, o que podia ser 
feito literalmente por meio de leitura; a disputatio, que se destinava ao 
exame das questiones suscitadas pela lectio; e as repetitiones, nas quais os 
alunos, geralmente em pequenos grupos, repetiam as lições explanadas pelo 
professor diante dele ou de um aluno mais adiantado. Os mecanismos de 
incentivo ao estudo implicavam castigos corporais e prêmios, louvores e 
condecorações, além da prática da denúncia ou delação (SAVIANI, 2007, p. 
52).  

 
 
 É indubitável  que o modus parisiensis contém o germe da organização do ensino 

constituinte da escola moderna, em que supõe edifícios específicos, classes homogêneas, 

progressão dos níveis de escolarização, programas sequenciais a serem ministrados por um 

professor. As ideias pedagógicas contidas neste plano passam a ser conhecidas na 

modernidade como Pedagogia Tradicional. Caracterizada por uma visão “essencialista” de 

homem, isto é, concebido como constituído de uma essência universal e imutável, cabendo à 

educação moldar sua existência particular e real à essência universal e ideal que o define 

enquanto ser humano. O caráter universalista e elitista também compunha a essência do plano. 

Universalista no sentido de ser adotado pelos jesuítas indistintamente, qualquer que fosse o 

lugar onde estivessem e elitista porque acabou destinando-se aos filhos dos colonos e 

excluindo os indígenas, convertendo-se como instrumento de formação da elite colonial. É 

por isso que, segundo Gadotti (2003), era uma educação que reproduziu uma sociedade 
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perversa, dividida entre analfabetos e doutores, cujas características da vertente religiosa da 

Pedagogia Tradicional, marcantes em nossa cultura até hoje, advêm do legado jesuítico, do 

ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, memorista e repetitivo, no qual a competição 

através de prêmios e castigos era estimulada. 

 A partir do século XIX, coexistindo com essa vertente religiosa da Pedagogia 

Tradicional, a leiga nasce com base Iluminista, sendo delineada por volta de 1759 em 

Portugal. O contraste entre a atmosfera religiosa e a visão racionalista, pautada pela lógica nos 

mais variados setores da vida portuguesa, enfatizava, acima de tudo, uma re-estruturação 

educacional que precisava se libertar do monopólio jesuítico, “cujo ensino se mantinha preso 

a Aristóteles e avesso aos métodos modernos de fazer ciência” (SAVIANI, 2007. p. 80).  

 Esse delineamento foi consequência da nomeação de Sebastião José de Carvalho, 

Marquês de Pombal, como ministro no reinado de Dom José I, idealizador e executor do 

regime do despotismo esclarecido sujeito à meta de revolucionar a política estatal portuguesa, 

instalando indústrias e dinamizando o comércio. Nove princípios básicos do novo Estado54, 

transpostas em reformas pombalinas, visavam modernizar Portugal, colocando-o no nível do 

Século das Luzes, através da sintonia entre o desenvolvimento da burguesia centrada no modo 

de produção capitalista com os países mais avançados como a Inglaterra. Em decorrência 

desse propósito e as implicações quanto ao ideário pedagógico, algumas medidas de 

reformulação da instrução pública foram tomadas pela criação de aulas régias de primeiras 

letras55, como também a racionalização das aulas de Latim, Grego, Retórica e Filosofia, sem 

deixar de contar com a reforma da Universidade de Coimbra pela introdução dos estudos das 

ciências empíricas, das aulas de comércio e do Colégio dos Nobres.  

 A natureza ambiciosa das reformas pombalinas sofre alterações com a morte de Dom 

José I e a assunção de Dona Maria, significando o seu abandono. Entretanto, com relação à 

Educação, não houve mudanças significativas, muito pelo contrário, ocorreu uma maior 

expansão em Portugal atribuída ao fenômeno de “conventualização”, isto é, pelas ordens 

religiosas as antigas aulas régias, principalmente às Escolas das Primeiras Letras, passaram a 

se chamar de aulas de ler, escrever, contar e catecismo. 

                                                           
54 Os nove princípios para o novo Estado compreendiam desde o desenvolvimento da cultura geral, incremento 
das indústrias, o progresso das artes, das letras e da ciência, vinculou a Igreja ao Estado, expulsou os Jesuítas, 
criou o colégio dos Nobres e reformulou os estudos menores e maiores (SAVIANI, 2007).  
55 As aulas régias mantidas pela Coroa Portuguesa foram introduzidas decorrentes do fechamento dos colégios 
jesuítas tanto em Portugal como de todas as terras além-mar, especialmente as brasileiras. Relativas à reforma 
dos estudos menores correspondente ao ensino primário e secundário. Já a reforma dos estudos maiores referia-
se à Universidade de Coimbra. 
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 As implicações desse processo no Brasil vieram à tona logo em 1759 pelos concursos 

realizados na Bahia para as cadeiras de Latim e Retórica e a nomeação dos primeiros 

professores régios em Recife e no Rio de Janeiro, ambos no ano de 1760. Com o ideal de criar 

escolas úteis aos fins do Estado em substituição aos interesses eclesiásticos, as aulas régias, 

embora enfrentassem condições precárias de funcionamento, salários reduzidos, frequentes 

atrasos nos pagamentos dos professores e, diga-se de passagem, condições ainda vigentes na 

atualidade, eram sinônimos de escolas identificadas com determinadas cadeiras, funcionando 

em regra na casa dos próprios professores. Embora regulares, as aulas régias não impediram 

os estudos nos seminários e nos colégios das ordens religiosas, sendo alguns destes criados no 

espírito das reformas pombalinas, como, por exemplo, o curso de Filosofia e Teologia no 

Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro como uma faculdade estruturada nos moldes da 

Universidade de Coimbra e o Seminário de Olinda. 

 O impacto das reformas pombalinas da instrução pública se estendeu no Brasil de 

1759 a 1834 e delinearam embrionariamente a vertente leiga da Pedagogia Tradicional; 

contrapunham-se às ideias religiosas e, por terem a base laica inspiradas no Iluminismo, 

instituíram o privilégio do Estado em matéria de instrução. Aliando-se as ideias Iluministas, o 

liberalismo e o positivismo também formam enfaticamente inspirações para a configuração 

dessa vertente. No caso específico do liberalismo propagado pelo inglês John Locke, século 

XVIII, quanto à teoria do conhecimento, expressava a convicção de que as ideias nascem da 

experiência e não são inatas no ser humano. No Brasil, sua influência na Política se anuncia 

na elaboração do documento a Memória de Martim Francisco, apresentado a pedidos de Dom 

Pedro I, após a Proclamação da Independência em 1822, expressando a íntima relação entre o 

Estado e a escola sob a necessidade de elaboração legislativa a respeito da instrução pública.  

 Segundo Saviani (2007), esse documento inspirado na obra de Condorcert, Cinco 

Memórias sobre a Instrução Pública, publicada em 1791, declarava, como condição essencial 

da liberdade, a instrução pública e o exercício da soberania, cabendo ao poder público garantir 

sua homogeneidade, desenvolvimento e proteção. Destacamos, porém que o ideário de 

educação sob o discurso liberal limitava-se à instrução pública para alguns, embora o 

argumento versasse sobre a igualdade e liberdade de todos os homens. O princípio de 

igualdade era questionável, na medida em que a educação rigorosamente idêntica e destinada 

a todos não poderia ocorrer, pois a proveniência de classe social como as futuras ocupações 

profissionais eram critérios diferenciadores entre os cidadãos. A orientação positivista é mais 

presente na Proclamação da República em 1886, na Reforma de Benjamin Constant, no 
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tangente à organização das escolas na tentativa mais avançada em direção a um sistema 

orgânico de educação.  

 Importantíssimo ressaltar a respeito da primeira Lei de Educação no Brasil de 15 de 

outubro de 1827, promulgadora da criação das Escolas de Primeiras Letras, substitutas das 

antigas aulas régias das reformas pombalinas. Em seus artigos 4 o e 5 o, preconizavam a 

adoção obrigatória do Método de Ensino Mútuo, também conhecido até os dias de hoje como 

método monitorial ou lancasteriano. Baseava-se no aproveitamento dos alunos mais 

adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. Apesar de 

aparentemente o foco está na centralidade desses alunos, a efetivação desse método 

pedagógico encarnava a Pedagogia Tradicional, pois, na posição de monitores, esses alunos 

eram investidos da função tradicional docente; nas palavras do autor:  

 

o método supunha regras predeterminadas, rigorosa disciplina e a 
distribuição hierarquizada dos alunos sentados em bancos dispostos num 
salão único e bem amplo. De uma das extremidades do salão, o mestre, 
sentado numa cadeira alta, supervisionava toda a escola, em especial os 
monitores. Avaliando continuamente o aproveitamento e o comportamento 
dos alunos, esse método erigia a competição em princípio ativo do 
funcionamento da Escola [...] a maior habilidade exigida e a ser 
desenvolvida no processo de ensino e aprendizagem, no plano pedagógico, 
era a memória e não a fluência verbal (SAVIANI, 2007, p. 128).  

 

 O espírito Iluminista é reapresentado nessa Lei pela sintonia com o espírito da época, 

pois tratava de difundir as luzes, garantindo em todos os povoados o acesso aos rudimentos do 

saber que a modernidade considerava indispensável para afastar a ignorância. Porém não foi 

possível viabilizá-la em todas as cidades, vilas e lugares como se propunha, levando, portanto, 

o governo central a transferir essa incumbência para os governos provincianos, denotando a 

não existência de um sistema nacional de instrução pública. Segundo Saviani (2007), as 

causas estiveram ligadas à falta de preparo e dedicação dos professores, à parca remuneração 

e, principalmente, à ineficiência do método mútuo atribuída à falta de instalações físicas 

adequadas, como também a ausência de fiscalização por parte das autoridades. O contexto 

clamava por amplas reformas da instrução pública.  

 A partir do Segundo Império, houve algumas reformas expressivas no cenário 

educacional brasileiro. Dentre elas, a Reforma Couto Ferraz, em 1853, e a Reforma Leôncio 

de Carvalho, em 1879. As ideias pedagógicas da reforma Couto Ferraz no tocante 

especificamente ao método de ensino seria em geral adotadas pelas escolas. O Método 

Simultâneo tinha como objetivo a admissão de possibilidades de adoção de outros métodos, 
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porém com base no entendimento de que o ensino era estreitamente ligado à prática, 

visivelmente notificado nos dispositivos da reforma referentes ao currículo que enfatizava o 

ensino do desenvolvimento da aritmética em suas aplicações práticas, como também o das 

Ciências Físicas e História Natural “aplicáveis aos usos da vida”.  

 Curiosamente, a Reforma Leôncio de Carvalho traz a perspectiva da moralidade e a 

higiene, que ocupou o ideário pedagógico brasileiro no Segundo Império e ao longo da 

Primeira República, devido à constituição da medicina como um campo disciplinar autônomo, 

conformando os discursos pedagógicos de teor médico-higienista, enunciando a educação 

enquanto um salutar remédio para a cura das doenças da sociedade e da civilização. A escola 

vista como único meio para livrar das chagas do analfabetismo, a instrução como poderoso 

antídoto para a cura das doenças da ignorância e da pobreza, manifestando mais do que nunca 

as influências liberais iluministas.  

 Vimos até o presente momento que se a Lei das Escolas de Primeiras Letras 

equacionava a questão didático-pedagógica com o Método de Ensino Mútuo e a Reforma 

Couto Ferraz o fizera mediante a promulgação do Método de Ensino Simultâneo, a Reforma 

Leôncio de Carvalho sinalizou na direção do Método do Ensino Intuitivo. Este procedimento 

pedagógico, também conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de 

resolver o problema da ineficiência do ensino diante da inadequação às exigências sociais 

decorrentes da revolução industrial processada entre o final do século XVIII e meados do 

XIX. Entendendo que o Ensinar deveria partir de uma percepção sensível, o princípio da 

intuição, aclamado nesse processo, exigia, antes de tudo, o oferecimento de dados sensíveis à 

observação e à percepção dos alunos. Pelo fato da revolução industrial ter viabilizado a 

produção de novos materiais didáticos como suporte físico deste novo método de ensino, 

foram desenvolvidas ilustrações com objetos, animais, globos terrestres, aritmômetros, isto é, 

instrumentos que serviam para fazer cálculos aritméticos. Duas repercussões didático-

pedagógicas extraímos do uso do Método Intuitivo.  Em decorrência do seu caráter renovador, 

este método essencialmente caracterizava-se por ser concreto, racional e ativo; a primeira 

repercussão diz respeito à elaboração de diretrizes metodológicas, verdadeiros manuais para 

utilização do professor, modificando, assim, o papel do livro didático que até então era de uso 

do aluno, passando a se converter como material essencial para o professor, devido ao modelo 

de procedimentos para a elaboração de atividades. Pelo fato dos procedimentos 

metodológicos estarem anteriormente prescritos nos manuais dos livros didáticos, ofereciam 

aos professores verdadeiros “passo a passo”, fazendo com que os próprios alunos se 

instruíssem a si mesmos, adquirindo o hábito de refletirem e exporem suas ideias, sendo esta a 
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segunda repercussão. A Pedagogia do Método Intuitivo manteve-se como referência durante a 

Primeira República, sendo até que, na década de 1920, ganha corpo o movimento da Escola 

Nova, que influenciará várias reformas da instrução pública. 

 Outras correntes do pensamento pedagógico também podem ser detectadas nas 

primeiras duas décadas do século XX, inspiradas sob a égide das ideias socialistas, 

anarquistas e comunistas, configurando as pedagogias do movimento operário. A classe 

operária assumia a defesa do ensino popular público, gratuito, laico e técnico-profissional. 

Pela crítica à inoperância governamental no que se refere à instrução popular, reivindicavam o 

fomento ao surgimento de escolas operárias e de bibliotecas populares. Porém, não chegaram 

a explicitar claramente a concepção pedagógica orientadora dos procedimentos do ensinar. 

Basicamente esse movimento criticava o uso da escola como instrumento de sujeição dos 

trabalhadores por parte do Estado, da Igreja e dos partidos, propondo, mediante os estudos 

dos autores libertários, uma educação integral e um ensino racionalista promulgador do 

pensamento libertário. Vale destacar que as escolas criadas com esse propósito - a Escola 

libertária Germinal, a Escola Social da Liga Operária de Campinas, a Escola Livre - foram 

perseguidas e fechadas pela polícia até os anos 20.  

 Em suma, embora correntes pedagógicas fossem representadas por grupos diferentes: 

católicos, liberais, operários - a predominância do Ensino tradicional era constante. Seus 

princípios arrolados na Pedagogia Tradicional na composição de Saviani (2007, p. 172) 

seguem a lista abaixo: 

 

a) Simplicidade, análise e progressividade – o ensino deve começar 

pelos elementos mais simples. O esforço pedagógico exige a 

análise da matéria ensinada, de modo a decompô-la num certo 

número de elementos que serão individualmente fáceis de 

assimilar. O espírito do aluno, progressivamente, vai-se 

esquecendo, à medida que adquire os novos conhecimentos 

gradualmente dispostos. 

b) Formalismo – o ensino chega ao encadeamento de aspectos 

rigorosamente lógicos. O ensino esforça-se por ser dedutivo. 

c) Memorização – a decomposição do conteúdo do ensino em 

elementos facilita a memorização. A medida do conhecimento do 

aluno é dada pela sua capacidade de repetir o que foi ensinado 

pelo professor. 
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d) Autoridade – a escola elabora um sistema de prêmios e castigos, 

de sanções apropriadas visando garantir que a organização 

pedagógica se funda sempre na autoridade do professor. 

e) Emulação – a ideia de dever, a necessidade de aprovação e o 

sentimento do mérito são desenvolvidos para manter a atividade 

escolar, e completam, desse modo, o princípio da autoridade. 

f) Intuição – o ensino deve partir de uma percepção sensível. O 

princípio da intuição exige o oferecimento de dados sensíveis à 

observação e à percepção do aluno. Desenvolvem-se, então, todos 

os procedimentos de ilustração com objetos, animais ou suas 

figuras.  

 

 Um grande representante do método tradicional apontado por Cury (2003) foi Johann 

Friedrich Herbart, filósofo alemão do século XIX. Considerava o aluno como um ser moldado 

intelectualmente e psiquicamente por forças externas. Herbart enfatizava primordialmente o 

conceito de instrução, pois, segundo ele, através desta é que se alcançavam os objetivos da 

educação. Inspirador do método tradicional, enfatiza em termos didáticos a centralidade no 

papel do professor, enquanto detentor do conhecimento e o aluno receptor das informações. 

Entendendo como princípio de que a mente humana apenas apreende novos conhecimentos só 

participando do aprendizado passivamente, o ensino caracteriza-se pelo não diálogo entre 

professor e aluno, e as aulas obedecendo a esquemas rígidos e previamente estabelecidos.  

 

4.1.2 A Pedagogia Nova 

 

 Atacando exatamente o conjunto de hábitos e rotinas executadas de forma mecânica 

pelos educadores tradicionais, a Pedagogia Nova com o suporte da Psicologia deflagrou 

processos pedagógicos de ensino-aprendizagem de princípios ativos. Herdeiro do pensamento 

rousseauniano, emanando ideários de vários educadores dos séculos XIX e XX, como 

Montessori (1870-1952), Decroly (1871-1932), Claparéde (1873-1940), Dewey (1859-1952), 

o movimento sistematizou outra concepção de criança como um ser em processo, um 

potencial a ser desenvolvido pelos professores. De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003), a Pedagogia Nova era um movimento uno em suas origens, havendo posteriormente 

uma bifurcação em torno de duas tendências: a experiencial, centrada na criança, e a outra, a 
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experimental, mais científica, emoldurando uma pedagogia com base empírica advinda da 

racionalidade científica.  

 Segundo Gadotti (2003), o pensamento pedagógico brasileiro começa ter autonomia 

apenas com o desenvolvimento das teorias da Escola Nova, que se desenvolveu no início do 

século XX. Não deixou de ser uma adequação educacional ao crescimento urbano e industrial, 

por isso, um dos seus pilares foi a identificação dos métodos pedagógicos com a ciência, 

indutora do progresso. Identificado como movimento de renovação ou movimento moderno 

de educação no Brasil, foi alavancado por Lourenço Filho enquanto disseminador das bases 

psicológicas da Pedagogia da Escola Nova. Além de professor de Psicologia e de Pedagogia 

da Escola Normal de Piracicaba, de Fortaleza e de São Paulo, publicou trabalhos divulgadores 

do tripé científico escolanovista: os estudos de Biologia, de Psicologia e de Sociologia. No 

campo específico da educação escolar com o aprofundamento da Psicologia aplicada, 

respaldado no Laboratório de Psicologia Experimental da Escola Normal de São Paulo, 

Lourenço Filho atuou de forma incisiva nos aspectos fundamentais do movimento quando em 

seus trabalhos de psicotécnica pedagógica voltava-se para as questões relativas à avaliação, 

medidas e testes de aptidão, como também testes para verificação da maturidade necessária à 

aprendizagem da leitura e escrita. Tem como característica marcante a afluência desse 

movimento com a abordagem da Psicologia da Educação denominada inatista-maturacionista, 

delineadora da tendência escolanovista experiencial. 

  O inatismo-maturacionismo compreende as capacidades básicas de cada ser humano: 

personalidade, potencial, valores, comportamentos, formas de pensar e conhecer, como inatas, 

isto é, se encontram prontas no momento do nascimento ou potencialmente determinadas e na 

dependência do amadurecimento para se manifestar. A ênfase está nos fatores hereditários e 

maturacionais. Para esta abordagem, a educação pouco ou quase nada altera as determinações 

inatas. Os processos de ensino só podem se realizar na medida em que o aluno estiver pronto, 

maduro para efetivar a aprendizagem. A prática escolar não desafia, não amplia nem 

instrumentaliza o desenvolvimento de cada indivíduo, pois se restringe àquilo que ele já 

possui. Esses postulados inatistas justificam práticas pedagógicas espontaneístas, subestimam 

a capacidade intelectual do indivíduo, na medida em que seu sucesso ou fracasso depende 

quase exclusivamente de seu talento, aptidão, dom ou maturidade. O professor tem um papel 

limitado, pois se restringe ao respeito às diferenças individuais, aos desejos, aos interesses e 

capacidades manifestas pelo indivíduo. Terá sucesso a criança que tiver qualidades e aptidões 

básicas para aprender tais como: inteligência, esforço, atenção, interesse e maturidade. 
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 Outro personagem marcante da Escola Nova no Brasil foi Fernando de Azevedo que, 

segundo Saviani (2007), constituiu a temática das bases sociológicas do movimento 

renovador. Executou a reforma da instrução pública integrada no espírito escolanovista. Para 

ele, o ideal envolvia três aspectos: a escola única, a escola do trabalho e a escola-comunidade. 

A primeira foi entendida como educação inicial uniforme, uma formação comum, obrigatória 

e gratuita, com a duração de cinco anos. A atividade educativa transformada num instrumento 

de reorganização econômica seria firmada pela escola do trabalho. O aspecto aqui aceito 

estaria vinculado à tendência experimental da Pedagogia Nova conforme mencionamos 

anteriormente. Nas palavras do autor: 

 

o que está em causa, aí, é o estímulo às observações e experiências da 
criança, levando-a a desenvolver o trabalho com interesse e prazerosamente, 
satisfazendo a sua curiosidade intelectual: o aluno observa, experimenta, 
projeta e executa. O mestre estimula, aconselha, orienta. E reitera: para lá do 
orientador o professor é um colaborador que conduz o aluno em suas 
investigações e experiências e, participando de uma atividade que provocou 
e acompanha, contribui para estabelecer entre o aluno e professor essa 
solidariedade efetiva que provém do trabalho feito em comum (SAVIANI, 
2003, p. 212). 

 

 A terceira, a escola-comunidade, postulava que a escola fosse organizada como uma 

comunidade em miniatura, incentivando o trabalho em grupo em detrimento do individual. 

Podemos descrever que a Escola Nova não era um aparelho de instrução, mas promotora de 

uma educação integral, mediante o desenvolvimento nos alunos dos hábitos de higiene, o 

sentido da saúde, a vitalidade física e a alegria de viver.  

 As bases filosóficas e políticas do movimento da Escola Nova no Brasil foram 

encabeçadas por Anísio Teixeira, traduzidas em seu ápice no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, consistindo num grande resultado político e doutrinário de 10 anos de luta 

em favor de um Plano Nacional de Educação. Enquanto documento doutrinário empenhou-se 

em enunciar as bases, princípios e procedimentos próprios da Escola Nova em oposição à 

Escola Tradicional. E como resultado político, a defesa da escola pública emergiu através de 

uma proposta de construção de um amplo e abrangente sistema nacional de educacional 

pública abarcando, desde a escola infantil até a formação dos grandes intelectuais pelo ensino 

universitário.  

 A título de lembrança, como desdobramento da publicação do Manifesto, o grupo 

católico reage, rompendo com a ABE, Associação Brasileira de Educação, fundada em1932 

por iniciativa de treze intelectuais cariocas com a intenção de organizar um partido de ensino, 
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que, embora firmados como um órgão apolítico, congregou todos os interessados nas causas 

da educação, independentemente de doutrinas filosóficas, religiosas e políticas. A principal 

bandeira de luta dos católicos na frente educacional foi o combate à “laicização” do ensino. 

Conforme os católicos, a escola leiga, preconizada pelos escolanovistas, em lugar de educar, 

deseducava, pois estimulava o individualismo e neutralizava as normas morais. Somente as 

escolas católicas seriam capazes de reformar espiritualmente as pessoas e reformar a 

sociedade. Essas teses católicas, dentre outras, são incluídas na Constituição de 1934, 

amparadas por Vargas em troca de apoio político dos católicos. Com a derrota do movimento 

renovador e pelo afastamento de Anísio Teixeira da vida pública, foi demarcado um equilíbrio 

entre católicos e renovadores no período compreendido entre 1932 a 1947. Houve, portanto, 

um equilíbrio entre a Pedagogia Tradicional, representada dominantemente pelos católicos, e 

a Pedagogia Nova. Segundo Saviani, em algumas circunstâncias, um equilíbrio até certo 

ponto harmonioso, pois o avanço dos métodos renovados penetraram nas fileiras das 

organizações tradicionais, revestindo de roupagem progressista a doutrina da educação 

católica e acabaram por assumir a renovação do ensino, sem, contudo, prejudicarem a 

cristianização. 

 Reconhecemos nesse período a importância do caráter inovador e da importância 

social, política e pedagógica do Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos. Situada no 

contexto de inúmeras campanhas ministeriais que se estenderam do final da década de 1940 

até 1963, o cerne desse movimento consistiu na preocupação da participação política das 

massas a partir da tomada de consciência da realidade brasileira. Configurando uma espécie 

de escola nova popular, assumiu o sentido de educação do povo, pelo povo e para o povo, 

pela crítica à educação das elites, dos grupos dirigentes e dominantes. Segundo Saviani 

(2007), o clima que favoreceu essa mobilização foi propiciado pelas discussões, análises e 

reflexões da realidade brasileira desenvolvida por pensadores cristãos e marxistas no pós-

guerra europeu, como pelas mudanças de pensamento do Concílio Vaticano II, que 

introduziram a doutrina social da Igreja pelo advento da Teologia da Libertação.  

 

4.1.3 A Pedagogia Tecnicista 

 

 O movimento pedagógico da Escola Nova nos períodos de 1960 já demonstrava sinais 

de arrefecimento causados por fatores externos tais como o ambiente da guerra fria, os 

avanços tecnológicos nos processos de comunicação e, principalmente, com o advento do 

regime militar. O objetivo do governo era o desenvolvimento econômico com segurança com 
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o mínimo de dispêndio e máximo de eficiência. Ações ideológicas, sociais e político-militares 

empreendidas pela classe empresarial com a fundação do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática e do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, associados à Escola Superior de 

Guerra, doutrinavam por meio de guerra psicológica mediante o uso dos meios de 

comunicação a desagregação das organizações que assumiram a defesa dos interesses 

populares, traduzidos nos movimentos de educação popular e na Pedagogia da Libertação. 

Diante da baixa produtividade do sistema de ensino denunciada pelos baixos índices de 

atendimento da população em idade escolar e pelos altos índices de evasão e repetência, a 

educação precisava ser re-estruturada.  

 Com isso, os encaminhamentos da política educacional no País veicularam o sentido 

pela ênfase nos elementos dispostos pela teoria do capital humano, compreendendo a 

educação como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico dentro de 

parâmetros da ordem capitalista taylorista-fordista, como também na sondagem de aptidões e 

iniciação para o trabalho, atribuída ao primeiro grau de ensino. Especificamente ao ensino 

médio foi designado formar mediante habilitações profissionais, mão-de-obra técnica 

requerida pelo mercado de trabalho. Já as incidências no ensino superior traduziram-se nos 

cursos de curta duração voltados para o atendimento das demandas profissionais qualificadas.  

 No campo da educação, os métodos e técnicas de ensino, a valorização dos recursos 

audiovisuais, o planejamento como caminho para racionalização dos investimentos e aumento 

da produtividade reordenaram o processo educativo de modo técnico e objetivo, semelhante 

ao que ocorreu no trabalho fabril. Inspirada no enfoque sistêmico e no controle do 

comportamento baseados na abordagem behaviorista da Psicologia da Educação, a concepção 

da pedagogia tecnicista traduziu-se, em termos didático-pedagógicos, através do trabalho 

individual, do esforço e da disciplina, pelo cumprimento de métodos e técnicas de ensino-

aprendizagem como garantias para apreensão do conhecimento. A aprendizagem concebida 

de forma similar à Pedagogia Tradicional, vista como um resultado da memorização de um 

conjunto de conteúdos desarticulados através da repetição de exercícios sistemáticos de 

fixação e cópia, estimulada por reforços positivos – elogios/recompensas ou reforços 

negativos – notas baixas/castigos e a avaliação periódica, considerada como instrumento de 

controle e de checagem da necessidade de reformulação das técnicas empregadas. 

 Um dos protagonistas do movimento tecnicista nas reformas de ensino foi Valnir 

Chagas. Nas palavras de Saviani (2007), cumpriu sob medida seu papel de ideólogo 

educacional do regime militar por ter expressado, em termos universais, numa linguagem 
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asséptica, objetiva e neutra, a visão para fins pedagógicos desse grupo, que ascendeu ao poder 

com o golpe militar. Resumidamente na visão do autor: 

 

Ao assumir o enfoque sistêmico e adotar os princípios gerais da eficiência, 
racionalidade e produtividade com os corolários do máximo resultado com o 
mínimo de dispêndio e não duplicidade de meios para o mesmo fim, ao 
tomar esses princípios gerais como premissas para a organização curricular 
baseada nos princípios de integração, flexibilidade, continuidade, 
racionalização-concentração, estava-se claramente no âmbito da pedagogia 
tecnicista (SAVIANI, 2007, p. 378).  

 

 À semelhança do que foi exposto anteriormente, ressaltamos que a Pedagogia 

Tecnicista buscou planejar a educação com base numa organização racional tal capaz de 

minimizar as interferências subjetivas que pusessem em risco sua eficiência. Tornou-se 

necessário operacionalizar os objetivos e mecanizar o processo. Saviani (2007) as exemplifica 

nas propostas pedagógicas como o microensino, tele-ensino, instrução programada e as 

máquinas de ensinar. Às escolas coube uma reestruturação tal, guiadas pelo crescente 

processo de burocratização, cujas instruções minuciosas eram claramente prescritas desde o 

procedimento dos diferentes agentes da escola até as tarefas mais específicas do ato 

pedagógico. Visualizamos atualmente ainda procedimentos herdados desse período. Um deles 

refere-se ao parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização de funções, mediante 

a postulação de técnicos das mais diversas matizes. 

 A título de inter-relação acerca do ensinar e aprender, se na Pedagogia Tradicional a 

iniciativa cabia ao professor, sujeito do processo enquanto sujeito decisivo e decisório, na 

Pedagogia Nova o enfoque passa a ser no aluno e nas relações interpessoais, intersubjetivas, 

sendo seu ponto pedagógico fulcral. Na Tecnicista, o nervo da ação educativa converge para a 

organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, pois passam 

a ser executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam 

a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Esta 

configuração tem como objetivo de converter-se como garantia da eficiência e eficácia para 

corrigir deficiências do professor, maximizando os efeitos de sua intervenção.  

 A prática educativa da Pedagogia Tecnicista chega ao chão da escola até os dias de 

hoje, coexistindo com as demais, dentre elas, a Pedagogia Tradicional e a Nova, ainda 

predominantes, desdobrando-se e produzindo um hibridismo pedagógico descontínuo, 

fragmentado e heterogêneo, que praticamente inviabiliza um trabalho pedagógico consciente e 

crítico-reflexivo por parte do professor. Consequentemente, ao se depararem com a realidade 
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de atuação, no exercício de transposição das teorias científicas apreendidas no universo 

reificado, os licenciandos constroem sistemas interpretativos que servem de mediadores entre 

eles e a realidade escolar, ou seja, RS, com o intuito de compreenderem tal realidade, 

tornando-a habitual, familiar. Especificamente quanto às RS dos licenciandos sobre o Ensinar 

estão diretamente associadas às tendências pedagógicas discriminadas anteriormente e, 

embora fragmentadas e infieis às concepções científicas recebidas em seus cursos de 

formação, percebemos via análise e tratamento dos dados que são elas que tendem a orientar 

suas condutas e seus fazeres pedagógicos. A seguir passaremos a expor sobre as RS dos 

licenciandos sobre o Ensinar.  

 

4.2 Compreensão Psicossociológica dos licenciandos sobre o Ensinar 

4.2.1 Classificação Livre – PCM “Ensinar” correspondente ao grupo de Licenciandos 

em Física 

 

 Como especificado no Capítulo I sobre o procedimento metodológico, os vinte e três 

itens selecionados a partir da Associação Livre da palavra “Ensinar”, utilizados no PCM 

respectivo às Classificações Livres produzidas pelo grupo dos licenciandos em Física 

analisados na técnica MSA (Análise Escalonar Multidimensional) foram projetadas na Figura 

6: 

 

 

Figura 6 – Análise da técnica MSA da Classificação Livre das Palavras Associadas ao Ensinar 
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 Ao olharmos a Figura 6 do mapa, visualizamos como as palavras se organizam em 

torno do “Ensinar”. Esta se localiza no centro mediano mais à direita, confluindo ao seu 

redorpontos de diferentes distâncias. Acima do “Ensinar”, temos os itens “Aluno”; 

“Transmitir Conhecimento”; “Paciência”; “Coragem”. Confirmando as hipóteses analisadas 

na AL no Capítulo I o “Aluno” é o próprio licenciando que, na atribuição didática de 

“Transmitir Conhecimento”, precisa ter “Paciência” e “Coragem”. Nomeamos de “Aluno-

licenciando” impelidas pelas próprias explicações e justificativas da Classificação Livre 

quando na aplicação do PCM “Ensinar”. Os trechos abaixo correspondem a Categoria Papel 

do Professor da Análise de Conteúdo do PCM “Ensinar” para o grupo dos licenciandos em 

Física. Vejamos: 

 

Transmitir conhecimento é difícil, muito difícil. É muito complicado. 
Tem que ter uma paciência de Jó pra fazer isso. Tem que ter muita 
paciência pra transmitir conhecimento. Há muita dificuldade nisso [...] 
ensinar dado o contexto do Brasil eu acho que é isso aqui: amor. Que 
senão.... coragem.... coragem de ensinar. Tem que ter amor do que está 
fazendo. A coragem de enfrentar as dificuldades (01/08). 

 
O outro grupo, o aluno. O aluno tem que ter paciência porque tem 
determinadas disciplinas que se ele não tiver paciência, se ele não 
consegue aprender ... é assim... eu tiro por mim né. Em muitas vezes eu 
pego uma disciplina e sinto uma dificuldade e eu penso em jogar ela pra 
trás. Aí eu paro, aí eu começo a ter paciência com a disciplina, começo a 
praticar ela, começo a tirar dúvidas com os colegas, começo a tirar 
dúvidas com os professores e aí eu consigo da seguimento a 
aprendizagem. [...].Tem que ser dedicado, tem que ser...tem que se 
manter fiel ao professor , e vice-versa né, professor-aluno-professor [...] 
são as qualidades que o aluno deve ter, interesse (01/24).  
 
[...] o aluno porque quando a gente lembra de ensinar, a gente as vezes 
esquece do principal, do objetivo, que é pra passar pra alguém, esse 
alguém. A perseverança que vem do aluno (01/25). 
 
o grupo exatamente do aluno, a função do aluno. O aluno eu acho que o 
principal, o objetivo do aluno está na escola é o que? É o de educar. Não 
propriamente na escola, mas o aluno como ele é um aprendiz, a educação 
não parte só da escola, mas de todo o cotidiano que ele vai. E o ato de 
ensinar eu acho que ensinar não é só aprender só na escola. Mas aprender 
em todas as áreas. Ele aprender como aluno, como aprendiz, ele deve 
tentar aprender em todo o canto, porque na realidade, a gente aprende não 
só coisas na escola, mas também fora dela. Assim como ta ligada a 
aprendizagem, a transmitir conhecimento [...] Eu acho que quando o 
aluno consegue transmitir o conhecimento que ele tem é porque é uma 
coisa que ele fixou, uma coisa que ele aprendeu. E conhecimento é aquilo 
que o aluno tem, é a carga que ele tem basicamente especifica sobre 
certos conteúdos específicos [...] Eu acho uma grande dificuldade dos 
alunos, uma grande assim... o aluno ter vergonha de dizer que ele não 
sabe, pra seus colegas ficarem mangando... isso aí acontece muito aqui. 
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Universidade inclusive aconteceu comigo. Acontece mesmo, aconteceu 
não (01/26).  
 
 

 Abaixo do “Ensinar” configurando a categoria “Ação Educativa”, confluem os itens 

“Aprendizagem”, “Felicidade”, “Amigo” e “Carisma” como extensão do sentido dos itens 

abrangentes do “Aluno-licenciando”, percebemos que há um trânsito entre elas, especificando 

uma subdimensão do campo “Aluno – Licenciando”. A constituição representacional denota a 

ação educativa dos licenciandos no exercício docente e na relação com seus alunos do Ensino 

Fundamental e Médio. Os itens “Aprendizagem” e “Felicidade” estão relacionados ao Ensinar 

enquanto resultado da ação docente e pelas implicações para a vida do aluno do ensino 

fundamental e médio.  

 

[...] a ligação do professor com o aluno eu acho que facilita. Quando o 
professor demonstra que tem amor pela profissão os alunos vêem isso. 
Felicidade, quando o professor vê que o aluno aprendeu e o aluno vê que 
aprendeu (01/16).  
 

 Na relação entre os licenciandos e seus alunos, ser “Amigo” e ter “Carisma” facilitam 

o processo do “Ensinar”. Trechos referentes à categoria Papel do Professor da Análise de 

Conteúdo.  

 

Você tem que ser amigo do aluno primeiro, se você não for amigo do 
aluno, ele não vai confiar em você, vamos supor, tentar mudar uma ideia 
dele, como ele já traz um conhecimento pré já existe um conhecimento 
nele, uma concepção espontânea, vamos supor, é...e ele não tiver 
amizade, se ele não confiar em você, você não vai ter como  mudar essa 
concepção dele, trazer mais pro lado da ciência. Então você tem que ser 
amigo dele, interagir, ter carisma e... a felicidade na hora da aula também, 
você tem que ta alegre,  porque se você chegar  abusado na sala de aula 
chega e só faz copiar e não conversa com seu aluno, a aula não vai render 
muito não (01/04). 
 
[...] o professor sai do lado do professor e tem que ser um amigo, pra 
conversar, pra entender o que ta passando com esse aluno até pra ele ter 
uma aprendizagem melhor. Porque se ele ta com um problema em sala de 
aula ele não vai ter uma aprendizagem boa. Tem que usar o carisma pra 
ser amigo do aluno. Tem que ser muito carismático (01/21). 
 
Mas, ensinar ... tem que ser amigo. Acho que tudo tá ligado.  
Dificuldades aparecem também nesse grupo aqui... tem que ser feliz... tá 
vendo como é tudo uma coisa só? (01/07).  
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 Em relação ao eixo Ensinar, o Campo “Professor Formador” está localizado 

simetricamente à direita do “Aluno - licenciando”, embora em seus discursos os licenciandos 

em Física incorporem um sentido diametralmente oposto. Enquanto o “Ensinar” é transmitir 

conhecimento, necessitando ter paciência e coragem para tal, conforme os itens se dispõem na 

Figura, o item “Professor”, nas justificativas dos agrupamentos das Classificações Livres, 

parece estar se referindo aos seus professores formadores e à relação que estabelecem com 

eles. O item “Qualidade” e “Metodologia” são entendidos enquanto atributos didáticos 

imprescindíveis às aulas com o objetivo de facilitar a aprendizagem de seus alunos, isto é, 

deles próprios. As justificativas abaixo estão inseridas na categoria Papel do Professor da 

Análise de Conteúdo:  

 

O critério aqui são características do professor [...]. Qualidade como eu já 
falei, que naquele contexto, o professor é muitíssimo importante 
justamente com qualidade ele traz justamente tudo isso aqui pro seu 
cérebro né (01/18).  
 
[...] ao ensinar... o conhecimento principalmente a epistemologia de como 
ele foi construído, seria mais importante aprendizagem, ou seja, 
utilizando certa metodologia, metodologia é no sentido didático que eu 
separei isso aqui. No sentido de como fazer isso aqui valer, a transmissão 
de conhecimento. (01/15).  
 
[...] quanto à metodologia que ele vai utilizar acho interessante que ele 
faça uma contextualização pra que aquilo que está sendo ensinado se 
transforme em conhecimento. E aquilo chegue facilmente ao aluno da 
forma de aprendizagem pra ele, né? E transmitir conhecimento gera 
dificuldade tanto nos alunos de compreenderem a matéria, como gera 
medo tanto da matéria como do próprio professor (01/10).  
 
 

  
 Os itens “Perseverança” e “Interagir” correspondem respectivamente a dois atributos 

do “Professor Formador”, porém os licenciandos os relacionam em caráter de ausência. 

Emerge da RS dos licenciandos em Física sobre o Ensinar quando a necessidade do 

“Professor Formador” perseverar em suas tentativas de interagir com os próprios 

licenciandos, devido às dificuldades na relação de construção do conhecimento “Física”. 

Vejamos: 

 
Já o professor ele tem que mostrar, mostrar ao aluno através da interação 
que... que.. que a dificuldade ele vai conseguir passar por isso dali. Se ele 
conseguir .... se ele tiver paciência de lidar com aquilo, ele vai conseguir 
transmitir com certeza o conhecimento que ele tá querendo fazer. E pra 
isso tem a metodologia. (01/20).  
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A perseverança é justamente pelo trabalho do professor. Acho que o 
professor precisa tentar, tentar, tentar... porque, assim, o nível de 
dificuldade, o aspecto social que o aluno tá envolvido, cada aluno, é uma 
coisa... é diferente. E cada aluno precisa de acompanhamento. E eu acho 
que pra isso precisa a perseverança do professor. Ele saber trabalhar em 
diversos, ou seja, ele vai trabalhar muito em diversas categorias [...] mas 
ele tem que demonstrar pelo menos um pouco de carisma, um pouco de 
coragem, ele tem que ter um pouco de perseverança, ele tem que ter um 
pouco de perseverança, porque senão acho que aquilo que a gente faz sem 
perseverança, acho que assim... não dá certo né. É ... ele pelo menos 
tentar assim...a palavra amiga [...]Tem que ter c e r t a s habilidades e por 
isso que fácil está pouco associado [...]essas habilidades seriam, a 
metodologia como você... como você trabalha, você tem que ter aquele 
certo nível de conhecimento (01/26).  

 

 Pelo distanciamento que há entre eles, os “Alunos-licenciandos” e “Professor 

Formador”, o “Ensinar” é interpretado coletivamente de uma maneira apelativa ao atributo 

afetivo da “Perseverança”, enquanto determinante da interação entre eles. É primordial a 

“Interação” na compreensão dos “Alunos-licenciandos”, pois é considerada como fator 

desencadeante da aprendizagem. É o que demonstram suas justificativas: 

 

A paciência, eu botei que todo ensino tem que ter paciência. Como tanto 
paciência pra entender a dificuldade, é... a lentidão dos alunos pra tentar 
aprender, ter paciência pra repetir aquilo, ter paciência com ele quando 
pensa uma coisa e acha que ta sendo certo e não está. Mas ele quer na 
verdade... então você tem que ser paciente e perseverante. Além de 
paciente tem que ser perseverante. Acho que é as duas pernas. Interagir é 
o máximo (01/30). 
 
Eu coloquei como centro do grupo o professor. Porque eu acho que ele é 
a figura central na educação. Primeiro eu reuni algumas qualidades pra 
que ele seja um bom professor. Paciência, coragem, Carisma, ser feliz 
com o que ele faz [...]Ele deve ser perseverante. Não desistir dos alunos 
aprender... continuar... deve ser feliz com o que faz (01/10). 
 
[...] Transmitir conhecimento com paciência, que gera aprendizagem... 
Interagir também, interagir leva ao conhecimento (01/11). 
 
Interação, interagir é uma maneira que tem que é o principal meio de se 
aprender. Eu acho que se o professor interage com o seu aluno e o aluno 
interage com o professor, eu acho isso uma coisa fundamental [...] 
(01/26).  
 

  
 Os licenciandos em seus discursos parecem apontar a justificativa do distanciamento 

na relação entre o “Professor Formador”. Como podemos observar os trechos dos discursos da 

subcategoria Modelos de Professor, correspondente à categoria Elementos Identitários.  
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O estudo que a gente vê aqui é mais o tradicional sabe... professor é o que 
sabe e você que se vire...se a gente não aprender se vire aí... vá pesquisar 
..não ta nem aí...em querer e dizer: qual é a sua dificuldade? Não tem uma 
interação professor-aluno, sabe... e quando eu cheguei aqui não tive 
comunhão com o professor... pô o cara é muito sábio...já vai chegando 
dizendo que é PHd em tal... fez doutorado não sei aonde...fora do País...e 
assusta né...ele chegar lá.... já chega como onipotente né...todo poderoso. 
Então os alunos quando eles chegam no primeiro semestre sentem esse 
impacto muito grande né...eu senti. Então aqui na faculdade, na área 
tecnológica não há interação aluno-professor. Então o aluno tem que ir 
atrás... buscar o conhecimento, dificulta o processo de ensino 
aprendizagem (01/23). 
 
[...] a única coisa diferente entre aqui e uma escola tradicional é que 
sempre ... os laboratórios, a exploração da prática. Porque a interação 
professor aluno, não. Primeiro porque muito professor, a maioria na 
verdade tem a questão da arrogância que é muito mais do que... 
entendeu? (01/27). 
 

  

 Os itens “Conhecimento” e “Educação” estão intimamente localizados. O 

“Conhecimento” está intrínseco ao “Professor Formador”, pois o detém. A concepção 

atribuída pelos licenciandos ao item “Educação” associa-se ao sentido de transmissão do 

ensinar, tanto como valores de conduta como quanto o próprio conhecimento específico. 

Observamos abaixo em suas vozes: 

 

 
Professor tem que ter conhecimento. Tem que saber o tem que passar. 
Não tem como por melhor trabalho que ele tenha mais é uma coisa 
básica, ele tem que saber o que tá passando. E tem que saber quando errar 
também né? Tem que dizer errei e pronto [...] tem que ter alguma 
metodologia isso é bom pra que o aluno aprenda. [...] tem que ter... 
perseverança, tem que passar o conteúdo (01/14).  
 
A educação como sendo uma maneira de se transmitir conhecimento [...] 
educação naquele sentido que eu fale né, como sendo essa função motriz 
essa instituição motora que é ensinar, transmitir o conhecimento essa 
educação associo muito com a escola, educação nesse sentido de 
instituição (01/15). 
 
Eu acho porque assim a educação não é só... a educação no modo geral 
...não é só aquilo que você ta tentando transmitir pro seu aluno, é uma 
coisa que vem de base ...porque se o aluno não tem uma educação boa, já 
na base e a partir dos pais dele, ele já não atentar pra uma educação de 
casa, ele vai chegar na escola, ele vai ser um aluno rebelde, e vai ter 
dificuldade em aprender algo que estão ensinando pra ele (01/24). 
 
Acho que a educação, o aluno aprende em todo o processo na vida dele. 
Desde ele pequeno, ele bebê, ele começa a se educar com os pais. E é 
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uma coisa que depende muito da forma dele pensar. Não depende só de 
alguém ensinar (01/26). 

 

 Diagonalmente oposto ao item de referência “Ensinar”, o “Enfrentamento com a 

Prática” abrange os demais itens: “Dificuldade”, “Função Social”, “Medo” e 

“Contextualização”. A proximidade do item “Escola” com “Dificuldade” aponta conteúdos da 

RS dos licenciandos sobre o “Ensinar” associados com a ideia de que Ensinar é travar 

disputas, pois se deparam tanto com as condições precárias de infraestrutura da escola 

pública, quanto com o desinteresse dos alunos pelo conhecimento, além da complicada 

relação entre eles, que estão no início de carreira, estabelecem com os professores antigos ao 

chegarem às escolas. Os sentidos veiculados pelas RS são claramente expostos em seus 

discursos correlatos à categoria Embates Frente à Prática Docente, advinda da Análise de 

Conteúdo.  

Quanto à qualidade principalmente do ensino público que é a minha 
primeira experiência como professor já vi que é bastante deteriorada... 
(01/02). 
 
[...] não é fácil transferir o conhecimento, principalmente em Física. Que 
não é todo muito que gosta e sempre tem alguma dificuldade [...] Porque 
com a realidade das escolas principalmente as escolas públicas [...] é... 
pelo que eu conheço porque eu fui aluno da escola pública, o ensino é um 
pouco difícil. Por não oferecer um bom material ou laboratório pras 
disciplinas que necessitam, é um pouco difícil ensinar nas escolas 
públicas e até mesmo nas particulares também, às vezes (01/04). 
 
 

 A “Dificuldade” também engloba a situação dos seus alunos do ensino fundamental e 

médio. De acordo com suas palavras são desinteressados. 

 

O que eu acho mais difícil... o que eu posso dizer... falta de interesse dos 
alunos e a falta de base deles. Porque na minha área eu pego uma parte do 
primeiro ano e Física, mas a base de Matemática deles é muito ruim, é 
muito ruim mesmo. E a gente tem que cobrar um coisa que é da minha 
matéria, mas que acaba em outra. Aí... é do interesse deles mesmo, a 
dificuldade que eles encontram. Muitas vezes a gente tenta colocar as 
coisas mais fáceis, mas eles mesmos impõem: É difícil e acabou... 
colocam na cabeça deles que é difícil e pra tirar isso é complicado [...] 
porque quando você tá ensinando você tá transmitindo conhecimento é... 
ao aluno a escola tem que ta interligada, tem que ter todo um... tem que 
propor... tem que colocar um ambiente propício pra que o aluno queira tá 
ali, não dá um colégio... uma sala toda quebrada, as cadeiras quebradas e 
o ambiente quente. O aluno precisa se sentir à vontade. A qualidade é 
questão do ambiente e do próprio professor (01/16).  

 

[...] A dificuldade que eu encontro é a questão de... do desengano dos 
alunos, eles são muito desestimulados [...] Então tá na questão também 
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em muitas dificuldades em trabalhar os materiais didáticos, com é que eu 
vou ensinar Física se os alunos não têm acesso a nenhum livro? Eu vou 
ser a única fonte de conhecimento pra eles?  Se eles não têm nada pra ler 
em casa, no caso uma hora e meia que eu passo com eles na semana eu 
tenho... mas tudo que eu falo eles não vão decorar, tudo o que eu falo eu  
também não posso escrever... não tem como... a gente resume o essencial 
e quando vai passar o conteúdo de boca de manhã eles já têm esquecido. 
Mas o que tem mais é o desinteresse dos alunos (01/17). 
 
Dificuldades, o professor encontra muitas dificuldades. São inúmeras...  a 
própria infraestrutura, salário isso aí é mais pragmático e saindo um 
pouco do pragmatismo é... é a questão de dificuldades em estimular a 
turma. Dificuldades em da uma aula como você quer. Tornar uma aula 
agradável depende do contexto e do professor (01/18).   
 
 

 A relação que se estabelece com os colegas de profissão e com os professores mais 

antigos da escola soa com desânimo e despropósito. “[...] eu diria que a maioria dos 

professores que estão lá caíram na rotina” (01/30).  

 

A maioria dos professores, o professor com quem estou estagiando é um 
ótimo professor, ele tá lecionando há 20 anos... é vice-diretor da escola, 
mas ele mesmo chegou pra mim e disse: “não perca seu tempo 
preparando muita aula isso e aquilo, simplesmente dê a sua aula, passe 
uma atividade e pronto e acabou, não perca muito seu tempo”. Porque é... 
ele dizia assim que adianta você chega na sala, tem 20 alunos, fica a 
metade, a outra metade não presta atenção, você vai aplicar a prova, a 
turma vai tirar nota baixa e você não vai poder reprovar todo  mundo...  
então, você vai ter que passar todo mundo sem ninguém ter aprendido. 
Então não adianta dar uma aula de qualidade. Sendo que acho que ... isso 
é errado. Assim sendo que quando eu tô dando aula eu não me preocupo 
com questão se todo mundo entendeu, porque infelizmente eu sei que isso 
é impossível mesmo em uma aula todo mundo entender tudo. Mas eu me 
preocupo em que pelo menos a metade entenda, tenham aprendido com 
qualidade, porque essa metade vai poder passar pros outros que não 
aprenderam, que é a transmissão do conhecimento (01/16). 
 
A maioria tem medo, no caso dos professores mais antigos, eles têm 
medo de tentar mudar, de tentar fazer algo diferente e com isso atrai 
atenção de ... de... é... inimizade dos outros antigos também. Por que já 
fazem tudo igual, do mesmo jeito, se um mudar acreditam que... se for 
um estagiário não pode entrar fazer alguma coisa diferente dois anos 
depois tá fora [...] quando chega lá, a maioria dos professores fazem a 
mesma, eles repetem... eu não sei eles já passaram muito tempo lá  e já 
perderam o espírito... o amor pelo que faz. E não tem como ganhar 
dinheiro (01/11) 

  

 Outro aspecto que vale ressaltar é o avizinhação dos itens “Função Social”, “Medo” e 

“Contextualização”. Mediante suas justificativas a “Função Social” estaria relacionada ao 

papel do professor em formar cidadãos, através da “Contextualização” da sua matéria. Porém, 
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pelas inúmeras dificuldades enfrentadas na escola, sentem “Medo” de falhar, de não 

corresponder as suas expectativas ao enfrentarem à prática docente. 

 

Muito Associado ao ensinar, uma função social, é interagir, dificuldade e 
medo. Medo do professor com relação ao aluno, com relação a passar 
alguma informação, algum conhecimento (01/21). 
 
[...] não é de qualquer jeito que você vai ensinar. Creio que isso tá ligado 
à função social, acho que é a função do professor, não é só o 
conhecimento de ensino, mas a função social, formar cidadãos, eu acho 
(01/08). 
 
A partir de hoje, deixar o medo de lado e começar a contextualizar a 
Física na vida dos alunos. [...] a função social, porque eu não creio que... 
pelo menos a função social seja tão realmente importante... a gente não tá 
lá realmente pra incluí-los num... a gente tá lá pra não ser um tijolinho no 
muro, a gente tá lá pra dá a sustentação (01/02). 
 
Função social, o professor tem uma função social muito importante, 
dependendo da área. Isso aqui era pra ser mais batido e não é [...] É você 
fazer o aluno pesar além da Física. Mesmo você mesmo na aula de Física, 
em qualquer área. Um aluno cidadão, conhecer os seus direitos e 
principalmente saber onde está vivendo em que planeta está vivendo [...] 
(01/18). 
 
O professor está suscetível a certos medos de não ser bem recebido de 
não se da muito bem [...] Eu tirei o medo daqui e coloquei no muito 
associado, porque ele é mais presente. Vamos dizer no sentido de que o 
professor... pelo menos eu tenho muito medo de passar alguma coisa 
vamos dizer assim que prejudique... que o aluno ele não construa assim as 
ideias de maneira com que mais na frente é... seja não proveitoso pra ele 
(01/15). 
 
O medo eu... o medo e a dificuldade eu defini assim... o medo acho que o 
professor tem medo de se envolver assim...mais com a questão de... a 
questão de tá ensinando errado. Acho que esse medo de não dominar o 
conteúdo que você ganha ... assim... o medo de não dominar o conteúdo, 
de você não transmitir bem. Que você fale alguma bobagem porque é o 
que acontece muito. Eu acho que esse medo da prática, da prática 
pedagógica sempre vai existir... o medo (01/26). 
 
 

 O item “Contextualização” carreia o sentido de um aspecto didático-metodológico do 

fazer de associar o conteúdo da Física com a realidade do aluno, mediante exemplos 

cotidianos, facilitando a aprendizagem. A RS veicula, neste caso, uma concepção didática 

do Ensinar associada às ideias do Método Simultâneo inspirado pela vertente leiga da 

Pedagogia Tradicional, antecipadamente comentado. Logo a seguir, extratos dos discursos 

dos licenciandos condizentes à categoria Papel do Professo da Análise de Conteúdo.  
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[...] quanto à metodologia que ele vai utilizar acho interessante que ele 
faça uma contextualização pra que aquilo que está sendo ensinado se 
transforme em conhecimento. E aquilo chegue facilmente ao aluno da 
forma de aprendizagem pra ele, né (01/10).  
 
A metodologia legal também ajuda. No caso da Física, contextualizar, no 
sentido da realidade dos alunos, relacionar com o que eles vivem, o que 
acontecem na comunidade deles. (01/11). 
 
A contextualização é a questão da qualidade quando você puder levar as 
coisas pro cotidiano, assim pros... que os alunos já conhecem, eles vão 
querer ficar mais atentos na aula (01/18). 
 
As metodologias né, que o professor vai utilizar pra transmitir o 
conhecimento com experiência né, transmitir... retirar do aluno o 
conhecimento que ele já tem...se for necessário agitar a informação né... 
se tiver alguma coisa errada aí o professor jogar a informação correta né, 
pra consertar. E a contextualização da ... do estudo. Tem que 
contextualizar tudo que a gente tem né [...] Tem que ver coisas no 
cotidiano e contextualizar a ciência pra tentar né... porque nem todo 
mundo utiliza contextualização no seu modo de ensinar. Tem que utilizar 
algumas coisas básicas né, devagarzinho pra tentar chegar a um patamar 
que a gente quer que o aluno tenha as coisas básicas é... por exemplo, 
conhecimento mais relé sabe... num nível bem baixinho de informação 
pra quando tiver dominando essa informação ele ir pra outro nível e ir 
crescendo (01/23). 

 

 Acima à esquerda do mapa (Figura 06), localizamos “Atributos do Ter para Ser”, 

indicando conteúdos da RS acerca do Ensinar investidas de sentido da imprescindibilidade 

dos itens “Orgulho” pela profissão e do “Amor” ao ensinar. Esses atributos são 

veementemente requeridos devido à constituição identitária do ser professor, que no 

pensamento dos licenciandos para ser professor, precisam ter. Vemos a seguir as explicações 

correspondentes à categoria Elementos Identitários da Análise de Conteúdo: 

 

amor... o cara tem que ter amor [...] tem que ter orgulho...  do que faz. Eu 
gosto de ser professor. O professor tem que ter amor pela profissão, tem 
que gostar, tem que ter muito carisma, ele tem que ter orgulho do que faz 
(01/07). 
  
Transmitir conhecimento é difícil, muito difícil [...] Tem que ter muita 
dedicação pra isso [...] com amor à profissão... isso aqui é o principal, 
com amor você faz tudo [...] ensinar dado o contexto do Brasil eu acho 
que é isso aqui: amor (01/08). 
 
O amor. Amor acho que é uma palavra chave, importante em qualquer ser 
humano. Quando você faz alguma coisa por amor, porque você ama, 
porque você gosta de fazer aquilo, eu acho que aquilo sai basicamente 
perfeito em tudo. Porque você faz com vontade, com todas as qualidades 
que você tem [...] (01/26).  
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 O ponto mais distante em relação ao “Ensinar” é o item “Não é Fácil”. Ousamos 

afirmar a unanimidade do sentido veiculado em suas RS acerca do Ensinar, no que se refere a 

ser custoso e sofrível. Como está situado na região do “Atributo do Ter para Ser”, os 

licenciandos continuam se utilizando de atributos afetivos indispensáveis ao “Ser” professor 

para qualificar a prática docente. Conforme percebemos em suas notificações correlatas à 

categoria Embates Frente à Prática Docente resultante do tratamento da Análise de 

Conteúdo. 

 

O professor tem que ter carisma e paciência pra ensinar [...] Tem que ter 
coragem e tem que ter um pouco de amor pra fazer isso [...] pra ensinar a 
gente tem que ter a relação professor-aluno, como primeira (01/06). 
 
[...] bem, pra ensinar a gente precisa de tudo isso aá. Amor, acima de 
tudo, amor pelo que faz, amigo, você acaba formando no meio dos seus 
alunos. Precisa ter carisma e assim... tem que lutar por uma qualidade de 
ensino embora isso vá levar tempo. Ter bastante paciência e perseverança 
[...] aqui as qualidades do professor: coragem, e tem que gostar, trabalhar 
na educação ta comprometido, tem que é... olhar como é que ela ta hoje e 
saber que ela pode mudar (01/12).  

 

4.2.2 Classificação Dirigida – PCM “Ensinar” Licenciandos em Física 

 

 Na Classificação Livre fizemos uma exploração da regionalização assumida pelos 

itens e a relação destas regiões com “Ensinar” mediante a técnica de análise MSA. A 

Classificação Dirigida analisada pela técnica de Análise dos Menores Espaços (SSA), através 

do mapa a seguir, demonstra as estruturas das relações entre as regiões. É o que passaremos a 

apresentar. 
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Figura 7 – Análise SSA da Classificação Dirigida das Palavras Associadas ao Ensinar 

 

 Com o objetivo de estudar as facetas do fenômeno representacional acerca do Ensinar 

para os alunos licenciandos em Física, percebemos via o estudo da ordenação das partições 

que a Figura 7 é do tipo Polar. Não ordenada, seus elementos qualitativamente distintos 

correspondem a diferentes direções na projeção dos mesmos, porém com um ponto de origem 

comum aos itens “Transmitir Conhecimento”, “Aluno” e “Professor”.  

 Percebemos uma área de maior confluência na região direita, localizando-se a maioria 

dos itens relacionados aos campos “Aluno–Licenciando” e “Professor Formador”, embora 

haja outras palavras organizadas dispersas por todo o mapa.  

 Ressaltamos, no entanto, que essas dispersões concentram-se na parte mediana do 

gráfico, referindo-se à ordenação dos 10 itens: “Aluno”, “Paciência”, “Interagir”, 

“Perseverança”, “Função Social”, “Contextualização”, “Aprendizagem”, “Coragem”, 

“Felicidade”, “Carisma”, todos localizados no campo “Aluno–Licenciando”. Como essas 

palavras referem-se aos atributos afetivos, notoriamente em maior frequência, a característica 

principal dessa faceta é o apelo ao caráter afetivo do ser professor, quando idealizam sobre o 

papel da “Ação Educativa”, faceta localizada logo acima, à direita. Ao serem confrontados 

com a palavra estímulo: “Ensinar” deste PCM, a configuração da faceta da RS aparece na 

interseção entre esses três campos: “Aluno-Licenciando”, “Atributos do Ter para Ser” e do 

campo “Ação Educativa”. Por isso, temos linhas pontilhadas demarcando o trânsito entre eles. 
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As palavras “Aprendizagem”, “Contextualização” e “Função Social” imersas no campo 

“Aluno-Licenciando” anunciam, segundo o entendimento deles, um fazer pedagógico 

traduzido a partir da função social do papel do professor que é fazer com que seu aluno 

aprenda via a contextualização do seu conteúdo, conforme vimos nos discursos dos próprios 

licenciandos nas justificativas da Classificação Livre. Esses itens localizados nessa faceta 

apontam, a nosso ver, a influência das disciplinas do campo pedagógico no curso de formação 

inicial no qual participam.  

 Os itens concernentes à faceta “Enfrentamento com a Prática” localizam-se do lado 

abaixo aos anteriormente comentados. Há um embate do que os licenciandos pensam sobre o 

que precisam “Ter” para “Ser” professor e do que idealizam ser a “Ação Educativa”, quando 

defrontados com a “Dificuldade” da escola. Expressam com a palavra “Medo” o estado 

afetivo pela consciência do perigo. Anuncia-se o conflito devido à incompatibilidade da 

demanda da prática escolar com as qualidades que eles elegem como características 

identitárias do ser professor e do que pensam sobre a “Ação Educativa”.  

 O item “Transmitir Conhecimento” do campo “Professor Formador” faz interseção 

entre os itens “Aluno” e “Professor”, designando a centralidade do sentido da RS acerca do 

Ensinar. Em outras palavras, o âmago da RS dos licenciandos em Física sobre o Ensinar está 

na relação dicotômica entre ele “Aluno-Licenciando” com o “Professor Formador. Na 

composição do campo “Professor Formador”, situam-se palavras ligadas à competência 

profissional, vinculando-se ao entendimento deles sobre o que venha ser o caráter 

epistemológico do Ensinar. Por isso as palavras: “Transmitir Conhecimento”, “Professor”, 

“Metodologia”, “Conhecimento” (4 itens) são expressas de forma asséptica com relação à 

dimensão afetiva. Contudo, na faceta “Aluno–Licenciando” aparecem as palavras 

“Aprendizagem”, “Contextualização” e “Função Social”, tendo como ponto de intermediação 

entre este e o campo “Professor Formador”, a palavra “Interagir”, indicando concepções em 

torno de atributos afetivos e didáticos do fazer docente na relação com seus alunos do ensino 

fundamental e médio.  

 Tomadas em seu conjunto, as relações entre esses dois campos indicam uma repartição 

entre o caráter profissional e o afetivo, posicionando-se no espaço de forma distanciada. Por 

estabelecerem como ponto fulcral da RS acerca do Ensinar, a relação entre eles e o referencial 

do modelo de professor formador, percebemos esses campos diametralmente opostos, pois o 

que os licenciandos acreditam acerca dos elementos do “Ter para Ser” professor não 

encontram no professor formador, caracterizando uma relação paradoxal. Daí o item “Não é 

Fácil” estar na posição mais distante do ponto convergente. 
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 Diametralmente opostos se encontram também os campos “Enfrentamento com a 

Prática” e a “Ação Educativa”. Este último campo, configurado pelos itens “Educação”, 

“Qualidade” e “Escola”, remete ao que pensam acerca da função da escola. Lugar de disputas 

e ao mesmo tempo onde deve haver uma sistematização de uma “Educação” de “Qualidade”.  

 

4.2.3 A RS dos Licenciandos em Física sobre o Ensinar 

 

 Como uma forma de conhecimento do senso comum, enquanto pensamento social 

constituído por sujeitos coletivos acerca de objetos simbólicos apreciados segundo a 

valoração do grupo pelo qual pertencem, as RS são realidades pré-formadas, quadros de 

interpretação do real que servem como referenciais de ação. Grize (2001) as define como 

húmus, verdadeiras matérias primas para elaboração das esquematizações dos sujeitos que, 

em seus processos de interlocução, colocam seus pontos de vista sobre o que se faz ou como 

se compreende numa realidade. Baseada na racionalidade da lógica natural, de uma lógica 

cotidiana internalizada “naturalmente” pelos sujeitos, as esquematizações, quando 

interpretadas por tal lógica, manifestam as transformações progressivas dos objetos de 

pensamento e a imagem final propostas por elas e, quando percebidas pelos instrumentos de 

análise aqui referendados, nos possibilitam a compreensão da Ancoragem e da Objetivação 

desse objeto simbólico.  

 No caso da RS dos licenciandos em Física sobre o Ensinar, as esquematizações daí 

fabricadas - categorias de pensamento - demonstraram quais os empréstimos que tais RS 

tomaram dos diversos domínios das relações estabelecidas dos licenciandos com o professor 

formador e suas experiências enquanto professores, ao enfrentarem à prática cotidiana da 

escola. Perpetuando experiências pedagógicas de cunho tradicional ao longo da vida escolar e 

também na universidade, os licenciandos ancoram o objeto simbólico “Ensinar” na Pedagogia 

Tradicional quando aproximam suas esquematizações no ponto “Transmitir Conhecimento”: 

O princípio da centralidade no professor formador - figura que detém o conhecimento - e a 

metodologia do ensinar, ancorada na vertente leiga da Pedagogia Tradicional.   

 Interessante observar que, mesmo elaborada a partir de fragmentos desordenados, 

como um saber em migalhas, a RS do Ensinar para os licenciandos em Física se esquematiza 

em suas operações lógico-discursivas sobre a relação dicotômica entre eles e seus professores 

formadores, para quem atribuem estas características de cunho profissional, enquanto que 

para eles mesmos elegem com maior proeminência, os atributos afetivos para o exercício da 

profissão. Essa configuração sugere uma queixa proveniente do amálgama entre a demanda da 
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escola, que exige os atributos do “Ter para Ser” professores, e, ao mesmo tempo, quando 

estabelecem com o professor formador uma relação de referência identitária, ao mesmo tempo 

que percebem nestes a ausência de tais atributos.  

 Decorrente da fragilidade do modelo curricular do curso de formação já pontuada no 

Capítulo precedente, e por não visualizarem os conteúdos simbólicos da dimensão afetiva nos 

próprios modelos identitários, reclamam a dimensão afetiva do “Ensinar” em caráter 

mandatório “é preciso ter” para “ser”. Isto nos sugere ambivalências nas concepções dos 

licenciandos acerca do como vão se tornando professores, pelas oscilações entre concepções 

do ser professor na Pedagogia Tradicional distante do aluno, sem diálogo e interação com ele, 

e do ser professor na Pedagogia Nova, quando apelam para a construção do vínculo afetivo 

entre professor-aluno pela interação. Esse modelo de ser professor, arraigado à Pedagogia 

Nova, pode estar sendo referendado pelos professores que trabalham com as disciplinas do 

campo pedagógico como observamos nas justificativas abaixo. Os extratos dos discursos a 

seguir são provenientes da Categoria Espaços-Tempos na/ da Formação Inicial configurada a 

partir da Análise de Conteúdo do PCM “Ensinar” para o grupo de licenciandos em Física. 

 

[...] aqui na faculdade, mesmo fazendo licenciatura, a gente pode 
diferenciar os professores que são da área da Educação pra os que dão 
Física. Os professores da Física são raros, os professores da Física que se 
preocupam com os alunos, você tirou uma nota baixa e eles não vão dar 
nota e vão perguntar:  o que aconteceu? Você tà dificuldade, tá com 
algum problema? Isso ou aquilo? É... que conhece a realidade do aluno. 
Meu curso é à noite e as pessoas trabalham o dia todo e vem do trabalho 
pra cá pra faculdade e muitos professores não se importam com isso tá 
aqui... não... então os professores da educação dão mais espaços para que 
os alunos possam se movimentar de acordo com o que você pode. 
Enquanto que os de Física não. Eles impõem... tem que fazer isso, isso e 
isso e acabou [...] (01/16). 
 
[...] O que ajuda a nós como professores na universidade são as aulas de 
Pedagogia que a gente recebe. Porque a maioria dos professores que a 
gente tem aqui são professores antigos que com certeza não tiveram 
aquele conhecimento que nós hoje estamos aqui na universidade. O 
estudo que a gente vê aqui é mais o tradicional sabe... professor é o que 
sabe e você que se vire... se a gente não aprender se vire aí...vá 
pesquisar... não tá nem aí... em querer e dizer: qual é a sua dificuldade? 
Não tem uma interação professor-aluno (01/22).  

 
 
 A nosso ver, a questão da queixa é explicada por um dos referenciais de análise do 

campo da Psicopedagogia. Segundo Fernández (1994), quando os professores recorrem a esse 

artifício confirmam e reproduzem um lugar de dependência utilizado para descrever uma 

suposta análise da realidade. O sintoma daí manifesto decorre da crença equivocada de que se 
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está usando o juízo crítico, quando na realidade se está apenas convalidando tal situação. A 

queixa do “tem que” como vemos nas falas dos licenciandos56: “tem que ter Coragem, 

Carisma... (01/01)”; “[...] o professor que tem que ter amor pra ensinar, ser amigo do aluno 

[...] tem que ter qualidade e carisma e ser feliz [...] aí a paciência... o amor pela Educação por 

mudar a sociedade” (01/04); “o cara tem que ter amor, perseverança, tem que ter paciência, 

carisma.... Ter bastante paciência e perseverança...” (01/12); [...] e mais ... é muito difícil 

juntar todas essas coisas pra ser professor... não pode ter medo, tem que ter coragem, tem 

que ter paciência, tem que ter perseverança (01/15), indica a imprescindibilidade de tais 

atributos e ao mesmo tempo a ausência destes nos modelos referenciais de construção 

identitária. O tipo de queixa nas entrelinhas dos seus discursos caracteriza-se por ser a queixa- 

reclamo como uma acusação ou questionamento. A característica deste tipo de queixa é o 

manejo de “desejo hostil” pelo enunciado tanto de quem a enuncia, quanto de quem a escuta, 

podendo chegar a uma reflexão falsa da realidade. Foi exatamente o que presenciamos. 

Vejamos em suas vozes advindas dos discursos referentes à subcategoria Modelos de 

Professor: 

 

[...] Porque aqui os professores dizem logo: “oh! Eu não tenho amigo”, 
você nunca na vida você considere um professor como seu amigo. Nunca 
vai ser... eu já escutei isso várias vezes. E isso não existe. Então eu 
coloquei isso como função social, o carisma, a amizade, a felicidade e a 
perseverança, que são coisas básicas que leva da esperança a uma pessoa 
[...] E no quarto grupo, eu fiz uma ordem, coloquei o aluno, que o aluno 
por se só ele tem medo do professor. E se a matéria for como uma dessas 
Física, Matemática e Química aí ele tem mais medo ainda (01/20). 
 
[...] eu peguei professores é... eu considero... eu não sei se os professores 
foram treinados pra isso, mas que é como se não tivessem didática 
alguma. Então eles sabiam muito, mas não sabiam transmitir. E muitos 
dos que eu peguei que eu tive medo é porque eram grosseiros, ignorantes 
então eu preferia não perguntar pra não levar uma chamada na frente de 
todo mundo [...] eu vi professores fazer coisas aqui dentro que jamais eu 
quero fazer isso na minha sala de aula. Assim eu achei que...  pra eles que 
são doutores, que já tem uma formação de topo, é...  por mais que você 
tenha problemas, quando você passa daquela porta pra cá, você tem que 
esquecer seus problemas e tratar todo mundo por igual. Esse medo... hoje 
com os professores que eu to tendo agora, eu não tenho. Tenho até uma 
relação muito boa com eles. Eles me ajudam e tal. Porque eles me 
mostraram um pouco mais de confiança. Mas logo quando eu entrei no 
começo, os professores que eu peguei não foi bem assim não. Então esse 
medo eu tive muito. E isso me atrapalhou bastante (01/24) 
 
Eu coloquei o professor, assim... a questão de que deve ter e o que muitas 
vezes eles não têm ... Metodologia muitas vezes eles têm, mas como não 

                                                           
56 Os trechos aqui mencionados correspondem a Categoria da Análise de Conteúdo Elementos Identitários.  
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conseguem transmitir é... paciência, amor e até mesmo carisma, mas os 
alunos não conseguem até mesmo acompanhar [...] Coragem porque você 
precisa de muita coragem pra entrar na sala... [...] a ligação do professor 
com o aluno eu acho que facilita. Quando o professor demonstra que tem 
amor pela profissão os alunos veem isso e felicidade (01/16). 
 
 

 Como referimos anteriormente, o processo de constituição da RS engloba o 

mecanismo da objetivação. O conhecimento psicossociológico dos licenciandos acerca do 

fenômeno Ensinar quando objetivado transforma a relação com o saber científico em imagem 

de alguma coisa deste saber, proposta pela sua figuração e caráter ontológico segundo 

Moscovici e Hewstone (1984 apud ORDAZ; VALA; 1998, p. 91), torna-o concreto e 

material. A figuração refere-se, nesse caso, à tradução do conceito Ensinar em imagens e 

aspectos ontológicos para atribuição de características de coisas ou seres às ideias e às 

palavras produzidas no interior do seu grupo de pertença. Mediante a modalidade da 

comunicação da difusão57, as idéias transitadas no interior no grupo dependem de tais 

imagens, pois transmitem o essencial do seu conteúdo de forma aceitável para o quadro de 

valores do grupo pelo qual pertencem.  

 Nos processos de figuração e “ontologização”, as metáforas representam um papel 

fundamental, como nos mostram os trabalhos de Passeggi (2003a, 2003b) e de Nóbrega 

(2001), tanto estas, quanto as analogias são a base sólida de uma representação. Procurando 

estabelecer o papel das metáforas enquanto expressões da figuração e “ontologização” do 

Ensinar, os licenciandos em seus discursos veiculam a ideia de que o aluno é cego e sedento, 

o professor é o ponto central do processo, pois detém o conhecimento e o Ensinar é “matar a 

sede de alguém”. Trechos advindos da subcategoria 1, da Categoria Papel do Professor da 

Análise de Conteúdo:  

 

[...] o professor ele não vai depositar o conhecimento, ele vai ser uma 
ponte entre o aluno e aquele conhecimento (01/10). 
 
[...] ensinar... é a função professor, transmitir conhecimento, 
aprendizagem, aluno e conhecimento... é tipo um caminho (01/21).  
 
[...] Ensinar é uma coisa que eu realmente amo. Não só pelo ....  eu tenho 
um princípio e sempre eu falo nisso.Um copo, por exemplo. A gente 
enche um copo de água e ele tá cheio, tudo bem. Se você continuar 
botando água ele vai encher e vai transbordar e nunca vai passar daquele 

                                                           
57 A difusão caracteriza-se pela indiferenciação entre a fonte e os receptores da comunicação. A organização 
cognitiva do conjunto das mensagens na difusão é segundo Doise (2001), expressa pela desorganização dos 
temas podendo haver diferentes pontos de vista, sem mudar necessariamente uma mudança de comportamento 
do grupo.  
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nível. Eu digo que principalmente a função de ensinar, não só Física, mas 
como outras coisas, ela lhe torna você como aquele copo, só que esse 
copo, você... quando ele cheio, você mata a sede de alguém  e se esvazia 
pra receber mais água e matar a sede de mais pessoas. Então eu tenho 
esse princípio dentro de mim e eu uso em tudo na minha vida [...] essa 
água ... do conhecimento (01/30). 
  
O professor não vai transmitir o conhecimento pra eles vai mostrar o 
caminho pra que eles consigam ter pra saber das coisas. (01/14). 
 
[...] observando a pessoa como professor. O professor é um canal que vai 
transmitir conhecimento né. [...] o professor é o foco né, o principal dessa 
palavra ensinar né (01/23).  
 
 

 Concluímos diante do exposto que a RS do Ensinar pelos licenciandos em Física está 

ancorada na concepção de que Ensinar é transmitir conhecimento presa à Pedagogia 

Tradicional e objetivada na imagem figural do professor artesão. O sentido do professor 

artesão exprime a ideia do mestre não improvisado, mas com o domínio do seu conteúdo, 

aliado ao conhecimento de uma metodologia para desenvolvê-lo. Nas palavras de Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2003), embora surgido como uma saída para solução dos novos problemas 

impostos tanto pelas recentes concepções sobre infância, o crescimento dos movimentos 

urbanos e o aumento do número de escolas, assim como sua frequência por volta do século 

XVI, o modelo do professor artesão traduz-se na construção pelos próprios professores de 

suas regras de trabalho, dos seus métodos de ação e pelas estratégias trocadas entre eles. Não 

há, portanto, um “método científico” de ensino, mas apenas troca de receitas.  

 

4.2.4 Classificação Livre – PCM “Ensinar” Licenciandos em Química 

 

 Realizado o procedimento da AL com 20 licenciandos em Química, conforme descrito 

no Capítulo I, mediante análise do campo semântico das palavras daí geradas, os vinte e cinco 

itens submetidos às aplicações do PCM “Ensinar” e tratados pelo programa SPSS, geramos o 

mapa abaixo, (Figura 08). Sob a perspectiva da Análise Escalonar Multidimensional  (MSA), 

a Classificação Livre do PCM “Ensinar” referente a esse grupo possibilitou as seguintes 

compreensões acerca da RS deste objeto para o grupo em referência: 
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Figura 8 – Análise MSA da Classificação Livre das Palavras Associadas ao Ensinar 

 

 O tratamento dos dados a partir da análise MSA, via comparação dos sujeitos por 

intermédio das escolhas dos itens, leva-nos a considerar as categorias atribuídas para cada um 

por cada participante. Por isso, ao olharmos a Figura 8, visualizamos como as palavras se 

organizam em relação ao “Ensinar”. Esta se localiza à direita e um pouco abaixo do mapa, 

tendo diferentes distâncias em sua relação. As situada no Campo “Metas da Ação Docente”, 

denunciam concepções da RS subdivididas em duas dimensões: a do aspecto didático-

epistemológico e a do aspecto propositivo da ação educativa propriamente dita. Interessante 

que os licenciandos em Química atribuem a eles mesmos a responsabilidade do caráter 

didático-epistemológico do “Ensinar”, conferindo a esse um meio para alcançar os 

determinados fins da ação educativa.  

  Na perspectiva de Tardif e Lessard (2005), a explicação dos licenciandos a respeito 

desse Campo resume a visão dos mesmos sobre o como experimentam e concebem seu 

trabalho em relação à tarefa recebida da escola e sobre seu “objeto humano” de trabalho. 

Interessante observar em seus discursos como configuram tais metas de ação, declarando e 

apresentando os fins resultantes desta, localizados entre a ação docente e a pressão das 

circunstâncias do trabalho. Sabendo que os fins vão se transformando com a experiência 

adquirida pelo trabalhador, os licenciandos em Química, ao exercerem tal função, os 

manifestam pela experiência do trabalho aliada ao processo de formação inicial e de 
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aprendizagens, modificando seus conhecimentos, criando representações e constituindo 

elementos identitários. 

 Curiosamente, 7 dos itens desse campo perfazem uma demarcação de um caminho 

ascendente direcionada pelas palavras: “Conhecimento”; “Didática”; “Estudar”; “Psicologia”; 

“Transmitir Conhecimento”; “Leitura” e “Resultado” em relação ao item “Ensinar”, 

caracterizando a primeira dimensão, isto é, a dos aspectos didático-epistemológicos do 

Ensinar.  No interior do mesmo Campo, visualizamos os 2 itens restantes, são eles: “Formar 

Cidadãos” e “Transformar Vidas”, confirmando o almejado objetivo da ação educativa 

resultante do seu trabalho. Entendemos, portanto, que as metas aqui discriminadas a partir da 

perspectiva psicossocial dos licenciandos em Química sobre o Ensinar refletem não só os fins 

constitutivos de como percebem a estruturação própria da atividade docente, sobretudo a 

atividade laboral em particular, mas são também concebidas enquanto ações finalizadas, 

temporais, instrumentais e teleológicas, indicativas de sua realização (TARDIF; LESSARD, 

2005). Em seus discursos podemos apreender interpretações decorrentes das RS sobre o 

fenômeno. Como observamos abaixo58: 

 

O ensinar é a ... tá relacionado com Didática, Psicologia... formar o 
cidadão. Transformar vidas tá relacionado com formar cidadãos e a 
transmissão contínua de conhecimento né. Uma pergunta pra cá, uma 
curiosidade pra cá, vem lá e vem. E transmitir o conhecimento, né, não só 
os conceitos. Tem que ser o conhecimento que ele tem na vida (03/22). 
 
[...] as tarefas do professor: educar, formar cidadãos, transmitir 
conhecimento, ensinar e transformar vidas (03/15). 
 
[...] os objetivos do professor... que seria educar, formar cidadãos, 
transformar vidas, a troca de conhecimento, se satisfazer e aprender. 
(0316) 
 
Ensinar é... exige o conhecimento de Didática pra ser usado como 
ferramenta didática e sistema de avaliação pra você avaliar o resultado do 
seu trabalho [...] (03/11). 
 
Bem, é... está intimamente ligada com o estudar, com o conhecimento, 
com o transmitir conhecimento, se você está ensinando tá transmitindo 
conhecimento, né (03/12). 
 
 

 Levando em consideração o agrupamento dos itens “Aprender”; “Aluno”; “Troca de 

Conhecimento”; “Educar” e “Dedicação”, categorias relativas ao Campo “Atributos do 

                                                           
58 As análises dos campos: Metas da Ação Docente e Atributos do Ensinar serão subsidiadas por trechos dos 
discursos dos licenciandos correlatos às categorias da Análise de Conteúdo nominadas anteriormente de Papel do 
Professor.   
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Ensinar” estão situadas acima do item “Ensinar”, logo à direita. Veiculando um sentido de 

que o Ensinar traduz-se na relação de troca entre professor e aluno, em que ambos aprendem 

nesse processo, necessitando de dedicação. O item “Troca de Conhecimento” nos chama 

atenção, pois além do aspecto pontuado acima, confirma as hipóteses da análise das AL em 

que os licenciandos se autorizam a ser professor na relação de troca de posicionamentos 

“simultanizáveis” enquanto alunos e professores face ao seu objeto de conhecimento, isto é, a 

Química. É o que observamos em seus discursos quando justificavam seus agrupamentos ao 

realizarem a Classificação Livre do PCM “Ensinar”: 

 
[...] você vai estar sempre aprendendo com o aluno, é uma troca de 
conhecimento. Você vai transmitir conhecimento como você vai adquirir 
bastante conhecimento, porque os alunos tem dúvidas então eles fazem 
perguntas você tem que procurar pra poder passar pra aquele aluno...  o 
que eu aprendo quando eu ensino eu acho que muito mais do que quando 
eu estou sendo aluna. Porque você tem que procurar mais e mais 
informações pra tudo aquilo que ele perguntar, você tem que saber 
responder certo (03/05). 
 
[...] aprender porque querendo ou não quando você tá ensinando você não 
só tá é... querendo que o aluno compreenda um assunto como também 
como professor aprende com digamos, com o decorrer da sua vida como 
professor né? Aprende eu acho que ele aprende não só a repassar melhor 
o conteúdo como também o assunto mesmo ele consegue é digamos se 
ele deu uma aula de orgânica, na primeira aula ele não conseguiu repassar 
pro aluno é... não muito bem só que quando ele no decorrer de sua vida 
ele vai aprendendo, aprimorando de como ele transmitir o conhecimento. 
É tipo o professor tentar mostrar pro aluno como digamos como... é que 
acontece as coisas, certo? (03/06). 
 
Entre o ensinar e o aprender há uma troca de conhecimento, entre 
professor e aluno, que o professor ele tá... gente fala né, ensinar não é 
chegar lá e falar um monte de coisa, tanto o aluno aprende com o 
professor, o professor vai aprendendo com os alunos [...] Quando a gente 
ensina, bom eu tiro por mim , quando a gente ensina a gente vai 
aprendendo coisas que antes a gente não tinha assimilado muito bem 
quando você para pra ler e prepara um aula eu dava aula, tem que parar e 
sentar um pouquinho, algumas coisas que antes não tinha prestado muita 
atenção, não tinha assimilado muito bem, quando eu lia, ah! É 
assim...entendeu? algumas coisas que estão mais adormecidas na mente 
né, volta e fica melhor (03/07).  

  
 
 A palavra “Educar” na relação de “Troca de Conhecimento” ressalta elementos dos 

conteúdos representacionais sob uma perspectiva de que educar está relacionado à 

convivência entre professor e aluno recheados pelos atributos de conduta e moral: 
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Educar que envolve troca de conhecimento tanto por parte deles, quanto 
por parte de como por parte da gente. No caso mesmo jeito que a gente... 
é... o educar, ele acaba por nos educar também como se você é professor 
tem 30, 40 pessoas lhe observando né, aí você começa a se policiar mais 
com coisas que você não observava né... como se encostar, botar o pé na 
parede, essas coisas desse tipo. Mas que não pode correr o risco de ficar 
no teórico. Às vezes, você teoriza uma coisa e pratica outra [...]. O que eu 
aprendo quando eu ensino? É a convivência do coletivo (03/11). 
 
[...] a troca de conhecimentos tipo, justamente com os alunos, porque o 
professor tá sempre aprendendo coisas tem que tá sempre aprendendo e 
estudando sempre [...] mas, você pode a aprender a lidar com pessoas, 
pode aprender outras coisas, o convívio e tal. Algumas coisas assim... 
(03/15). 
 
[...] troca de conhecimento que às vezes o professor pode ser até egoísta 
de dizer que não tem troca de conhecimento, mas essa troca de 
conhecimento não é pelo fato do aluno ensinar a você a Matemática ou 
dizer algumas coisas assim em relação ao conhecimento, mas pode 
transmitir conhecimento humanitário (0318). 

 

 

 A região denominada “Atributos do Professor Licenciando” avizinha-se do Campo 

“Metas da Ação Docente”. Os 8 itens: “Compromisso”, “Coragem”, “Jogo de Cintura”, 

“Paciência”, “Satisfação”, “Cooperação”, “Dificuldade” e “Avaliação”, aglutinam concepções 

à RS acerca do Ensinar sobre à natureza do ser professor na relação com seu fazer. São 

obrigações e qualidades imprescindíveis à labuta do seu trabalho. Como indicam suas 

justificativas abaixo:59 

 

A gente forma cidadãos e transforma vidas pela cooperação e coragem 
[...] cooperação da comunidade escolar, do aluno, do professor, do pai, da 
sociedade, do menor e até a maior. A coragem, porque com o sistema 
educacional que a gente tem é muito complicado de lidar [...] ela quer 
resultado... coragem porque ganha pouco e tem muito trabalho (03/02).  
 
Eu pensei no professor que ele tem que ter coragem, jogo de cintura, 
dedicação, paciência, compromisso e satisfação. O professor tem que ter 
isso pra ensinar, tem que ser satisfeito pra encarar uma turma de jovens, 
de pré-adolescentes assim... coragem pra encarar o grupo, porque tem 
medo de não conseguir... não conseguir realizar seu objetivo que é 
ensinar [...] E pra ensinar ele tem que ter conhecimento do que ele tá 
dando, o compromisso, porque ele tem a questão do compromisso [...] é 
onde entra a satisfação, se você chegar e disser que vai ta satisfeito com o 
que você é, você vai ter compromisso com aquilo ali, vai ser dedicado. Aí 
a cooperação, porque ele precisa cooperar tanto com profissionais do 
meio como com os alunos. Ele tem que cooperar, ele tá trabalhando pra 
cooperar com os alunos (03/15). 

                                                           
59 As análises correspondentes a esse campo serão compostas de trechos dos discursos do grupo de licenciandos 
em Química, referentes à Categoria Elementos Identitários da Análise de Conteúdo.  
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Bem, o professor tem que ter muita coragem... coragem pra trabalhar ... 
pra trabalhar...  pra ensinar, educar... principalmente formar cidadãos; e 
tem que ter satisfação do que faz... ler muito pra ter bastante 
conhecimento e poder transmitir [...] Você também tem que ter muito 
jogo de cintura com os componentes da escola, com a direção, tanto com 
os alunos, com os professores [...] Dentro da sala de aula tem que ter 
paciência, jogo de cintura... ter compromisso com os alunos, 
principalmente (03/27).  
 

  
 A relação de ser professor a partir do seu fazer é compreendida mais enfaticamente no 

item “Jogo de Cintura”. Sabemos que o fazer docente comporta diversas ambiguidades, 

elementos informais, indeterminados, imprevistos. São aspectos variáveis no dia-a-dia que 

vão permitindo aos professores uma boa margem de manobra, utilizando as palavras de Tardif 

e Lessard (2005), que numa perspectiva psicossocial, nos permite conhecer como interpretam 

seus fazeres pedagógicos e como realizam suas tarefas, pois as RS são também guias de ação. 

Segundo estes autores, essa margem de manobra é apenas um efeito nocivo, perverso, 

causado pela ausência de codificação ou de formalismo, aferindo, a nosso ver, a fragilidade 

dos cursos de formação inicial quando caracterizados pelo distanciamento teoria-prática. A 

falta de concepções referentes aos processos de aprendizagem, como também explicações 

acerca da utilização de técnicas pedagógicas, alude ao entendimento, por parte dos 

licenciandos, de que Ensinar, de certa maneira, é sempre fazer algo diferente daquilo que 

estava previsto pelos regulamentos, planejamentos, pelas prescrições pedagógicas, 

evidenciando a concepção intuitiva que tem sobre a atuação docente.  

 Ainda permanecendo sobre essa questão, trouxemos as contribuições de Arroyo 

(2007), quando trata a respeito das imagens e autoimagens do professor. Ele nos chama 

atenção para a configuração do imaginário social sobre o ofício de mestre, composto de fortes 

traços morais, afetivos e éticos. Esse “dever-ser” traduz-se nas figuras sociais de quem se 

espera que faça o bem com eficiência, que tenha comportamentos moralmente devidos e seja 

mais do que competentes. O magistério é apropriado a partir deste imaginário. Contrapondo-

se a essa concepção, devido aos crônicos problemas do fracasso escolar e das exigências dos 

domínios das habilidades técnicas para o Ensinar; os técnicos, as equipes de agências de 

treinamento e de financiamento defendem a elevação da competência dos mestres, através do 

investimento de recursos em sua qualificação, valorizando as condições de trabalho para que 

deem conta de alcançarem as finalidades do seu trabalho. Porém, acompanhada da tentativa 

de destruir a imagem predominante do “dever-ser”, carregada dos aspectos afetivos, morais e 
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éticos, segundo o autor, essas agências acabam por desenvolver uma interpretação tecnicista, 

simplória da construção do ofício que vem de tão longe e se destaca em todas as culturas.  

 A nosso ver, tais desdobramentos causam, nos processos de constituição do ser 

professor, um sentimento ambivalente, conflituoso a partir do qual recorrem proeminentes aos 

apelos de caráter mandatório do “Dever Ser”, “Tem que Ter”, acabando por renderem-se 

nesse processo emergindo daí novas questões: em que ou em quem venho me formando? Qual 

marca as implicações com o enfrentamento do exercício do trabalho me deixam? Quais RS 

são decorrentes na empreitada de interpretar tais condições? Algumas dessas implicações são 

evidenciadas no próximo Campo. 

 Localizados isoladamente ao lado mais esquerdo da Figura, temos a região dos itens 

“Ofício” e “Falta de Reconhecimento”. Por enunciar em seus discursos aspectos da 

profissionalização quanto à dimensão do profissionalismo ou “profissionismo” (RAMALHO, 

NUÑEZ, GAUTHIER, 2003), nomeamos este Campo de “Trabalho Docente”. Localizando-se 

no espaço diagonalmente oposto - o item “Ofício” em relação ao “Ensinar” - as 

representações daí deflagradas pela análise MSA das categorizações manifestas anunciam 

conteúdos bastante instigantes. Mediatizadas por seus discursos, as RS dos licenciandos em 

Química anunciam pensamentos que definem o Ensinar como “Ofício”, designando-o como 

uma atividade especializada de trabalho, exercida pelo profissional adequado e capacitado 

para tal, com o objetivo de educar sem esquecer, contudo, as condições e recursos necessários 

viabilizadores ao seu exercício, assim como os atributos do profissional que o exerce.  Porém, 

ao exercerem o “Ofício” de Ensinar, se deparam com a “Falta de Reconhecimento” designado 

pelo desprestígio social com relação à sua categoria, traduzido pelos baixos salários, pela falta 

de recursos de infraestrutura, como de recursos humanos, sem contar com o não 

reconhecimento dos próprios professores efetivos das Escolas.60 

 

Ensinar é um ofício né que exige paciência, exige jogo de cintura pra é... 
questão emocional da... é... se não souber uma questão...coisa desse tipo... 
exige a dedicação é inevitável quando se deseja ensinar, exige a 
dedicação pra justamente se comprometer a isso né [...] Exige o 
conhecimento de didática pra ser usado como ferramenta didática e 
sistema de avaliação pra você avaliar o resultado do seu trabalho [...] O 
ofício que é a própria profissão e a troca de conhecimento que é um de 
certo modo um dos resultados finais (03/11).  
 

                                                           
60 Os trechos utilizados como matrizes das análises aqui empreendidas correspondem a Categoria Embates frente 
à prática docente, como também, alguns extratos da subcategoria Ensinar/ Educar/ trabalho do Professor da 
Categoria Papel do Professor, advindas da Análise de Conteúdo do PCM “Ensinar” para o grupo de Química. 
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É um ofício, é um... é uma forma de trabalho né, vamos dizer assim 
também, tem que dizer isso aqui também. Infelizmente não se recebe em 
fazer uma coisa legal (03/26). 
 
Ensinar, eu coloquei ofício né. Que eu acho que ofício é a profissão né. 
Eu vejo ensinar como isso (03/30). 
 
A dificuldade que é... dificuldades na própria sala ... aluno que tenha mais 
dificuldade de aprendizagem e outras dificuldades extra sala, assim... a 
falta de reconhecimento, que é uma das dificuldades que mais existem 
que alguns professores, eu acho também que não são bem pagos (risos)... 
ainda não sou professor e já tô reclamando já... [...]. A dificuldade de 
Química que eu acho, a dificuldade do professor de Química 
especificamente é a falta de laboratório nos colégios. Você quer tipo... da 
uma aula...vamos pra prática e tal... mas não tem aquele laboratório como 
ambiente adequado pra fazer experimentos[...] é um estímulo pro aluno. 
[...] aí tipo... ah! como eu vou aplicar isso, aplicar aquilo, então no 
laboratório você mostra aquilo (03/15). 
 
Eu acho que as principais dificuldades do professor são: falta de 
motivação dos alunos, aluno que não quer aprender, falta estrutura, os 
baixos salários que os professores recebem [...] e a falta de 
reconhecimento da população [...] a gente pagando aqui o estágio a gente 
tem relatos de que o estagiário reprovou o aluno, mas a escola pra não 
deixar de receber o dinheiro do governo, alterou a caderneta e aprovou o 
aluno. E o que embora exija, embora a sociedade exija avaliação e 
resultado, eles não têm reconhecimento ao trabalho do professor (03/16). 
 
[...] as dificuldades que a gente encontra pra ensinar né. Como falta de 
reconhecimento, a paciência que a gente tem que ter, jogo de cintura e a 
coragem. Antes de você resolver ensinar, você não imagina o que você 
vai encontrar. Aí você tem que ver se é isso que você quer, porque você 
vai passar por muita dificuldade, não é muito reconhecida e ter muita 
paciência com os alunos [...] nunca pensei que ia passa tanta dificuldade, 
nunca mesmo.[...] eu tive outras dificuldades... eu sou estagiária então a 
falta de reconhecimento também... porque eu vejo muitos estagiários 
fazendo o mesmo trabalho, tendo a mesma dedicação que os professores 
têm ... e tanto os estagiários quanto os professores não são reconhecidos... 
então a gente tem o mesmo trabalho que o professor tem e recebe bem 
menos né. Eu trabalho a mesma quantidade de horas, tenho a mesma 
dedicação e ganho bem menos [...] é muito difícil... muito mesmo... e 
nem é todo mundo... professor, fora os alunos, a gente forma uma barreira 
terrível no meio profissional, porque às vezes você quer fazer o teu 
trabalho e os outros professores não têm a mesma motivação. E sempre 
com o objetivo de transformar a vida, formar o cidadão... formar pessoas 
pensantes né (03/30). 
 
 

 Acreditamos que o conteúdo discursivo proveniente desta categoria, reflete as 

significações do trabalho de estagiários no sistema público e seu caráter de substituto do 

professor e não pagamento dos encargos. Os mesmos aspectos serão corroborados nas 

análises da Classificação Dirigida logo abaixo realizada.  
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4.2.5 Classificação Dirigida – PCM “Ensinar” Licenciandos em Química 
 

 Sendo o propósito do uso da técnica da Análise dos Menores Espaços (SSA) o de 

analisar os dados da Classificação Dirigida, fizemos o estudo das facetas do fenômeno 

pesquisado, descrito a seguir.  

 

 
Figura 9 – Análise SSA da Classificação Dirigida das Palavras Associadas a Ensinar 

 

  

 Os estudos das facetas como vimos realizando, será subsidiado por trechos dos 

discursos dos licenciandos advindos da Análise de Conteúdo. Os trechos utilizados na CD 

seguirão as mesmas correspondências entre as Categorias produzidas pela Análise de 

Conteúdo e os campos indicadas na Figura 8.  

 Qualificamos a Figura 9 enquanto faceta ordenada segundo Bilsky (2003), pois 

pudemos observar que seus agrupamentos compreendem elementos interconectados entre si, 

de tal forma que para cada elemento seguinte é mantido a respectiva característica de modo 

progressivo, dando-nos condições de prognosticar a hierarquia de correlações entre 

intracampos, como observamos nas facetas: “Atributos do Ensinar”; “Metas da Ação 

Docente”; “Atributos do Professor Licenciando”; “Trabalho Docente”. Devido à noção de 

ordem ser a mesma em mais de uma faceta, seu tipo de ordenação é associado de maneira 

parcelada.  
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 As Classificações Dirigidas nos mostram detalhadamente as estruturas das relações 

entre as regiões. O desejado é a verificação das hipóteses levantadas na Classificação Livre, 

de tal modo que replicará os critérios anteriormente pontuados, sustentando ou não sua 

validade (ROAZZI, 1995). Percebemos que há uma correlação das palavras indicando uma 

organização de sentidos, caracterizados pelas nomeações dos Campos especificados na Figura 

8. Isto posto, mantêm-se, assim, as hipóteses decorrentes das análises da Classificação Livre. 

É o que passaremos a demonstrar.  

 Cuidadosamente, observamos uma aglutinação dos onze itens correspondentes ao 

Campo “Atributos do Ensinar”. Lembramos que, quando solicitávamos aos licenciandos que 

classificassem as palavras, nessa etapa do PCM, deveriam fazê-lo em relação ao critério e à 

escala de classificações posto, no intuito de apreendermos as RS desse sujeito coletivo. 

 Enquanto fenômeno, as RS constituem-se de elementos fundidos de diversas naturezas 

(Jodelet, 2001), estando alguns deles circulantes nos discursos dos licenciandos em Química. 

Os elementos informativos, cognitivos, ideológicos, dentre outros, indicam que a RS acerca 

do Ensinar estabelece uma estreita relação com o Educar. Ao se colocarem diante da realidade 

profissional com os conhecimentos produzidos nos espaços formativos, acabam também por 

interpretá-la a partir do objeto “Ensinar” enquanto produção social. Sendo assim, em seus 

discursos verificamos que há ambiguidades ao conceberem o “Ensinar”. A primeira, numa 

visão restrita, simplesmente quando o definem como “Transmissão de Conhecimento”, 

assumindo que qualquer um pode exercer tal função. A segunda, mais recorrente, quando 

articulada a ideia de “Ofício” que se caracteriza por ser uma prática educativa. Com outras 

palavras, segundo o pensamento dos licenciandos, o “Ensinar” representado enquanto ofício é 

“Educar” e, ao assumirem a posição de “Professor Licenciando”, estabelecem duas opções: 

ser professores ou educadores. Caso se comprometam com a segunda opção, de se tornarem 

educadores, ressignificam suas condutas diante da realidade escolar, dos seus alunos e deles 

mesmos mais próximos da concepção do cuidar. Desta forma, demandam qualidades de 

caráter volitivo, como nas palavras “Compromisso”, “Dedicação”, “Satisfação”, aliando-se às 

características inerentes da cultura do ser e fazer professor-educador, nas palavras “Estudar”, 

“Leitura”, “Conhecimento”, como também na relação com o “Aluno”, envolvendo o 

“Aprender” e a “Troca de Conhecimento”. Ao observarmos os conteúdos representacionais 

manifestos em seus discursos referentes ao objeto implicado, verificamos o quanto é notória 

essa diferenciação. Vejamos abaixo: 
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Formar cidadãos, que tem muitos que ensinam não estão nem aí, se vai 
formar cidadãos ou não. Eu sei que isso aqui poderia estar no muito 
associado, que eu quero formar o quê? Um cidadão (03/28).  
 
Educar, em educar eu coloquei ensinar, formar cidadãos, e ofício. Porque 
educar é um ofício, porém é...  realmente o ofício. Educar não é um 
trabalho muito bem acabado. Educar ele envolve formar cidadãos e 
ensinar. Sendo que esse ensinar ele pode ser visto como transmissão de 
conhecimento. E o professor geralmente faz isso, ele transmite 
conhecimento. Mas não obrigatoriamente só transmite conhecimento. 
Tem o fator troca de conhecimento que você com seu aluno, você vai 
também é... ter uma interação e nessa interação você vai obter 
conhecimento [...] ensinar abre aspas é educar né, dependendo do de 
como você ver o ensinar, porque ensinar pode ser também o transmitir 
conhecimento [...] Mas educar não é só isso, né , educar ele leva mais do 
que transmitir conhecimento. É levar a transformação do cidadão também 
entra outras coisas, a troca de conhecimento, a transformação de vidas 
(03/13). 
 
[...] Educar... ensinar... é [...] Nem todos que ensinam educam. Tem 
alguns que só ensinam aquela matéria e pronto né [...] ensinar tá muito.... 
eu creio assim o ensinar é objetivo e o educar é bem subjetivo. O ensinar, 
você ensina uma matéria, ensina a... qualquer coisa, ensina a dirigir né. 
Agora o educar não. O educar tá formando o cidadão, o educar. É o 
ensinar e mais um pouco né(03/20). 
 
Ofício. Educar é um ofício dos mais difíceis né [...] educar é transformar 
vidas, cooperar é fazer... e tal... é transmitir conhecimento, essas coisas 
todas, e se você não tiver dedicação pra buscar tudo isso, vai por água 
abaixo né. Aí vem a troca de conhecimento e compromisso [...] 
Justamente educar, ensinar é relacionado ao ofício de educar, muitíssimo 
associado [...] o formar cidadãos, que é justamente aí. Transmite 
conhecimento, transforma vidas, forma cidadãos. Cidadão crítico. Aí vou 
falar um pouquinho do... eu dividi em dois grupos dentro de um. Educa, 
transmite, transforma, forma e busca a troca de conhecimento. Através 
disso aqui... do ensinar (03/26). 
 
Eu vi educar é o ensinar a gente ver educar e o ensinar, muita gente 
entende acha que é a mesma coisa. Mas eu vejo de forma diferente. 
Quando a gente tá procurando educar o aluno, a gente procura... primeiro 
a gente tem que ter coragem e jogo de cintura, porque não é qualquer um 
que chega e tá lá preparado pra educar uma pessoa, pra educar um 
cidadão, realmente. E ensinar, jogar o assunto... é muita gente consegue, 
mas educar pra formar um cidadão é outra coisa [...] transformar vidas e 
formar cidadãos ... eu acho que é importante que o aluno aprenda. Formar 
cidadãos, nem sempre a gente vai conseguir é muito mais difícil. 
Transforma vida do aluno... é mais fácil a gente fazer com que o aluno 
aprenda pra depois procurar formar cidadãos... (03/30).  
 
 

 Freire (2002), (2005) trata do educar e ensinar não como uma relação dicotômica, mas 

dialógica, pois conceitua o ensinar a partir de sua inter-relação com o educar. Como 

competência técnico-científica do professor, o ensinar, marcado pela dimensão político-
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ideológica do saber-fazer, da autoreflexão crítica e o saber-ser da sabedoria exercitados pelo 

professor, reitera esta prática docente enquanto dimensão social da formação humana, a 

educação como prática da liberdade; esta compreendida como instauração histórica que os 

homens vivem.     

 A faceta “Atributos do Ensinar” estabelece uma progressão associada em significados 

com a próxima, “Metas da Ação Docente”. Representando socialmente o ensinar enquanto 

Ofício de Educar, estabelecem metas de ação com a finalidade de conquistar tais objetivos. 

Mormente, indicados pelas palavras “Transformar Vidas” e “Formar Cidadãos”, as metas 

interligadas à complexidade de tais exigências fazem os licenciandos lançarem mão da 

“Didática”, do “Jogo de Cintura” e da “Paciência” enquanto instrumentos teóricos e práticos 

necessários para orientar a ação pedagógico-didática no Ensinar. Como observamos logo a 

seguir: 

 

A gente tem que ter uma didática muito grande pra eles poderem entender o 
assunto que é muito complexo, e a gente tenta formar cidadãos a gente como 
professor e a maioria quer vê resultado. [...] E como eu disse, a gente tem 
que jogo de cintura, e as dificuldades são enormes e a gente tenta, pelo 
menos eu tento cooperar com eles [...] Didática porque a gente usa, tem que 
ter uma certa didática pra poder passar o conteúdo da melhor forma possível 
... o jogo de cintura pra enfrentar as dificuldades (03/03). 
 
O papel do professor é ensinar, transmitir conhecimento [...] tem que ter 
muito jogo de cintura, dedicação [...] você vai tá educando seus alunos e 
transformando a vida deles que isso é o ofício de ser professor, né? Como? 
Tendo uma boa didática pra que eles possam compreender melhor e assim 
aprender pra isso você precisa se dedicar bastante... Ter bastante paciência 
porque você vai encontrar alunos com bastante deficiências, então vai ter 
que estar sempre voltando o assunto, dando conselhos pra que eles possam 
é... ser cidadãos corretos eu sei que a gente vai encontrar bastante 
dificuldade mas a gente tem que ter jogo de cintura pra isso (03/05).  
 
A didática porque o professor precisa ter uma didática pra poder ensinar e 
também é... eu coloquei didática como relacionada ao ensinar porque o 
professor tem que ter uma didática de ensino pra que o aluno possa 
compreender melhor né? Se ele não tiver didática acho que fica ...  fica 
difícil do aluno compreender... (03/06). 
 
Uma boa didática seria o professor ter uma maneira simples, objetiva, 
simples e objetiva de passar o conteúdo pro aluno é ... e uma forma prática 
sem muito rodeio, sem... ele ser simples e objetivo, o que ele fale o aluno 
entenda, que seja também uma coisa interessante, que prenda a atenção dos 
alunos, assim seria uma boa didática... (0307). 
 
[...] didática, transmitir conhecimento, é a didática é uma forma de você 
transmitir o conhecimento. Jogo de cintura está envolvido nessa didática, 
nesse jeito de transmitir o conhecimento. Troca de conhecimento, 
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dependendo da didática o aluno aprende com o professor, o professor 
aprende com o aluno (03/20).  

 

 Sendo a Didática uma disciplina concernente aos estudos dos objetivos, conteúdos, 

meios e condições acerca dos processos do Ensinar, com vistas às finalidades educacionais, 

transposta para o espaço de ideação coletiva é reelaborada juntamente com os outros 

conteúdos representacionais em questão, de tal forma que são modificados, porém 

prevalecendo de forma arraigada às suas concepções antigas, como jogo de cintura que 

servem de guias de ação. Nas palavras de Andrade, mesmo nesse processo de fragmentação, 

em que as concepções antigas e às novas são misturadas, as RS, enquanto modalidades de 

pensamento, ainda assim mantêm uma lógica própria. Vejamos: 

 

Essa modalidade de pensamento lança mão de mecanismos como a 
classificação, a categorização, a denominação e procedimentos de 
explicação, os quais têm uma lógica própria. Trata-se assim, de uma forma 
de apropriação, produção, elaboração e construção do conhecimento, que se 
relaciona com o mundo vivido, com as regras, os valores, símbolos e signos 
significativos para os atores e para os grupos (ANDRADE, 2003, p. 88). 

 

 Deduzimos, portanto, que a RS enquanto um tipo de saber prático é qualificado pela 

referência à experiência a partir do qual é produzida, assim como aos seus contextos e 

condições de produção, desdobrando-se como guias de ação sobre a realidade. Daí Jodelet 

(2001) corroborar seu caráter social de funcionalidade e eficiência. A posição preenchida pela 

RS no ajustamento prático dos licenciandos com relação às “Metas de Ação Docente” parece 

denotar certo “compromisso psicossocial” comprovadamente em seus discursos, quando 

concebem “Didática” enquanto direção da aprendizagem, estreitamente veiculada ao “Jogo de 

Cintura”. Concebida dessa forma, a Didática aponta para características da Didática da Escola 

Nova, em que o professor, por considerar o aluno como sujeito da aprendizagem, o coloca em 

condições propícias para que, partindo das suas necessidades, das suas realidades, dos 

conhecimentos prévios, possam buscar por si mesmo conhecimentos e experiências. É o que 

identificamos abaixo em seus discursos: 

 

Eu coloquei aprender e estudar, porque como o conhecimento se fixa no 
aluno e o ensinar se centra na aprendizagem do aluno e no estudo dele, no 
interesse dele de... de aprender pra ele (03/11). 
 
Ensinar querendo ou não o aluno eu coloquei no muitíssimo associado. O 
aluno é como o... o receptor dos ensinamentos (03/17). 
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O aluno ele é a chave, você ensina, ele é basicamente a chave. Ele é o... o 
como é que diria, o... ele é o recebedor, o receptor (03/26).  

 

 Ao justificarem sobre a Didática do ensino em Química, explicaram da seguinte 

forma: 

[...] Confrontando os conhecimentos que eles têm que são algo 
geralmente errado, eles vão fazer uma auto-avaliação e vão ver, observar 
o melhor caminho que é o que o professor táa passando mais 
corretamente (03/08). 
 
[...] existem alunos que não são dedicados que você precisa usar um certo 
artifício pra arrancar interesse do aluno [...] eu não sei, é isso eu sempre 
penso a melhor forma de ... de ... despertar o aluno. Às vezes, sei lá... 
fazendo experiências, é...mostrando um pouco do cotidiano, o que é 
(03/23). 
 
[...] transmitindo conhecimento e procurando sempre é... fazer com que 
aquilo fique mais próximo de acordo com a realidade do aluno. Então eu 
tenho que adequar aquilo à realidade deles [...] fazer com que o aluno 
aprenda eu acho que é isso, procurar ser objetivo né... fazer com que o 
aluno... desperte a atenção dele, fazer com que ele se interesse (03/30). 

 

 Em suas justificativas, a ideia da Didática Ativa, como foi dito, corresponde à Escola 

Nova, como caracterizada nas explicações de Libâneo (1991), dando menos atenção aos 

conhecimentos sistematizados, valorizando mais o processo da aprendizagem e os meios que 

possibilitam o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais dos alunos. Seria 

no pensamento dos licenciandos esse “Jogo de Cintura”, de que o professor ajuda o aluno 

aprender. A Didática aqui não é direcionamento para o ensino, mas orientação da 

aprendizagem, pois, sendo uma experiência conduzida pelo professor licenciando, leva o 

aluno à aprendizagem. Por isso, embora localizado na próxima faceta, “Atributos do Professor 

Licenciando”, o item “Cooperação” funciona como uma ligação entre os dois Campos, 

comprovando exatamente o tipo de partição associativa. Nas palavras dos licenciandos: 

 

Eu pensei no professor que ele tem que ter coragem, jogo de cintura, 
dedicação, paciência, compromisso e satisfação. O professor tem que ter 
isso pra ensinar... encarar uma turma de jovens, de pré-adolescentes 
assim... coragem pra encarar o grupo, porque tem medo de não 
conseguir... não conseguir realizar seu objetivo que é ensinar e tal... Ele 
precisa de didática, porque assim... a gente encontra muito professor que 
tem pouca didática. Aí tem que ter uma didática pra ensinar e tal [...] 
assim... é didática é facilidade de passar aquilo que você sabe [...] Aí a 
cooperação porque ele precisa cooperar tanto com profissionais do meio 
como com os alunos. Ele tem que cooperar, ele tá trabalhando pra 
cooperar com os alunos (03/15). 
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Pra você ensinar, você tem que ter o compromisso não é? Compromisso 
de você mesmo com o aluno, da qual você terá uma troca de 
conhecimentos, e... os dois precisam ter conhecimentos, principalmente 
quem vai passar [...] é... tem que cooperar e ser cooperado, tem que ter 
essa cooperação entre o professor e o aluno. Professor também tem que 
ter jogo de cintura, tem que ser corajoso. Tem que haver a cooperação de 
ambos, é... o professor tem que recorrer à Psicologia, e a Didática pra 
poder ensinar (03/29).  

 

 O Campo “Atributos do Professor Licenciando” anuncia elementos de caráter do ser 

para seu fazer pedagógico, expressos na capacidade da “Coragem” e na atuação conjunta com 

o aluno, mediante a “Cooperação”. O professor escolanovista atua incentivando, orientando, 

organizando as situações de aprendizagem, adequando-as às capacidades das características 

individuais dos seus alunos. Para isso, faz uso da “Psicologia”, como indicam a seguir: 

 

O professor tem que ter na sala de aula... compromisso, ensinar, educar... 
coragem [...] Tá muitíssimo associado ao ensinar o educar, o trocar 
conhecimento, você tem que ter compromisso, realmente quando você tá 
ensinando a passar o conteúdo, tem que ter paciência, você usa uma certa 
“psicologia” porque você tá lidando com muito tipo de pessoas, às vezes 
você pega tanta pessoa ali...tem que ter coragem, conhecimento e didática 
acho que tá muitíssimo associado (03/01). 
 
[...] A “psicologia” você tem que ter o conhecimento dela pra poder lhe 
ajudar a poder trabalhar, poder abordar de certa forma, se você não 
abordar de certa forma que envolva o aluno... esse abordar é no sentido 
de como você conversar com ele, como entrar em contato, porque você 
é... se você estabelecer um contato simplesmente falando de é... de 
vidrarias, de ácido clorídrico, de coisa que ele nunca viu fica chato, 
realmente fica chato [...] a coragem você tem que possuir coragem pra 
poder se dedicar e isso ta associado a toda a profissão, o que você vai 
fazer (03/11).  
 
 

 A concepção da Didática Ativa veiculada pelas RS possui aspectos positivos no 

sentido de resgatar a participação da atividade mental dos alunos na formação de pensamentos 

autônomos, contrariamente a que prega a Didática da Pedagogia Tradicional. Entretanto, é 

raro encontrar professores que apliquem inteiramente o que propõe a Didática Ativa por  falta 

de conhecimento mais profundo de suas bases teórico-epistemológicas, ademais pela falta de 

condições de infraestrutura das escolas e as exigências do cumprimento do programa oficial, o 

que ficam são alguns métodos e técnicas (LIBÂNEO, 1991). Na dimensão prática do trabalho 

docente, a tendência recorrente é a utilização de procedimentos e técnicas como trabalhos em 

grupo, estudos dirigidos, discussões, desconsiderando o âmago dessa ideologia que é 

possibilitar ao aluno pensar, raciocinar cientificamente, desenvolver capacidades de reflexão 
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com autonomia e independência de pensamento. Com isso, quando vão comprovar os 

resultados do ensino e da aprendizagem, como também pelas dificuldades crônicas do 

sistema, os professores acabam por exigirem o conteúdo decorado, reproduzindo o ensino 

tradicional. Quando se referem às “Metas da Ação Docente”, à “Formação do Cidadão” e a 

“Transformar Vidas”, os colocam num patamar extremamente distante da realidade que 

encontram ao exercerem seu “Ofício”, daí essas duas facetas estarem distanciados no mapa. 

 O “Trabalho Docente” traduzido como “Ofício de Educar” é encarado neste Campo 

como corolário da RS acerca do Ensinar. Seus conteúdos expressos nos discursos dos 

licenciandos propõem uma derivação de um encadeamento dedutivo das asserções 

precedentes dos demais Campos, em que acréscimos explicativos de concepções 

anteriormente latentes, aqui se fazem enunciar. É o que verificamos no caso dos itens 

“Ofício” e “Falta de Reconhecimento”, localizados em pontos mais extremos da figura com 

relação as demais facetas. O trabalho docente, na acepção de Tardif e Lessard (2005) ,é uma 

forma particular de trabalho por ser uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu 

“Objeto” de trabalho, sendo justamente outro ser humano que possibilita o processo interativo 

de aprender. Ademais, todo trabalho sobre e com seres humanos faz retornar sobre si a 

humanidade de seu objeto, sendo incontornável assumir ou negar essa humanidade pelo fato 

de, nas palavras dos autores, interrogar sua própria humanidade, vejamos: 

 

O tratamento reservado ao objeto, assim, não pode mais se reduzir à sua 
transformação objetiva, técnica, instrumental; ele levanta questões 
complexas de poder, da afetividade, da ética, que são inerentes à interação 
humana, à relação com o outro (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 30).  
 
 

 O retorno da humanidade do “Objeto” aluno para o “Professor Licenciando” se 

desdobra também na constituição de RS acerca do Ensinar enquanto “ofício de Educar”, pois 

traduzem o modo como esse grupo se pensa e pensa seu trabalho em suas relações com 

objetos que o afetam.  Diante disto, incorporam as finalidades gerais da educação 

“Transformar Vidas” e “Formar Cidadãos”, definidas pelas autoridades, dispositivos legais e 

programas escolares, tratando-se de objetivos extremamente genéricos, ambiciosos, 

heterogêneos, inconciliáveis com as demandas da prática escolar, ambíguos e pouco dados a 

uma avaliação precisa e quantitativa, demonstrados visivelmente pelos espaços entre os itens 

“Avaliação” e “Resultado” em relação aos demais. Em suma, orientados à complexa missão 

de educar, instruir, socializar e formar, a palavra “Dificuldade” é pertinente à 

complementação das ideias referentes ao exercício do trabalho, fazendo emergir conflitos 
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extremos entre o ser, o ter e o fazer quando exigem deles mesmo o cumprimento de tais 

finalidades, no entanto, apontando as dificuldades e a falta de reconhecimento da profissão. 

 

É um ofício a profissão de professor [...] Falta de reconhecimento eu 
botei no muito associado porque hoje em dia muita gente bota a culpa no 
professor porque é o professor... o salário dele é um absurdo, não existe 
isso, eu acho que é uma falta de respeito com a profissão, porque o 
educador em parte é responsável pela formação do conhecimento, se o 
pessoal vai conseguir entrar na universidade, não vai... se vai mudar de 
vida e as pessoas não reconhecem isso (03/03). 
 
[...] muitas vezes o professor, acontece a falta de reconhecimento por 
parte do aluno, por parte da escola, e todo aquele esforço do professor, 
toda aquela dedicação.... é a satisfação né, o professor deveria ter a 
satisfação de ta ensinando e os alunos de estarem aprendendo [...] 
Infelizmente o que ta tirando a satisfação do professor é tanta coisa, a 
começar pelo salário que é ruim, é a falta de recuso, o abandono das 
escolas. O desinteresse dos alunos, às vezes o professor chega na sala 
com aulas tão empolgado, com aulas bem preparadas, elaboras, mas os 
alunos começam... ah! eu não tô nem aí... às vezes eles acabam... aquela 
aula que ele planejou não acaba nem fazendo (03/07).  
 
Falta de reconhecimento [...] não se dar o devido valor ao profissional da 
educação. Ele basicamente atualmente com todas as dissociações de 
famílias, com todos esses problemas que estão sendo impostos pelos 
novos tempos, então o educador basicamente se torna o formador [...] O 
pai não está mais presente, a mãe não está mais presente, então quem 
forma mesmo é o professor. E se o professor não formar... é não formar 
ninguém forma. Aí é justamente aí, você tem toda essa dedicação, essa 
estafa e... pra no final ninguém reconhecer né. Basicamente é... você 
transforma vidas, você faz tudo isso e nada disso é reconhecido. Ao 
contrário, você é visto como... eu vejo os professores do Estado quando 
fazem greve, eles são vistos como vagabundos, né. Não, o cara ganha 
bem.... não ganha. Um cara que passa 5 anos, 10 anos, pós-graduação, 
ralando num banco de faculdade pra ganhar o que eles ganham, então é 
complicadíssimo. Aí é justamente que se encaixa a falta de 
reconhecimento. Até porque... se você vai querer ser médico, vai querer 
ser qualquer coisa você vai por onde? Pro educador [...] Existem poucos, 
existem poucos professores que conseguem ganhar bem, não sei como... 
até sei... dando aula em 15 escolas... né, mas a falta de reconhecimento é 
a chave pra toda a forma de se ver a educação, é uma coisa deprimente 
(03/26).  
 
 

 Podemos concluir disso que diante de um patamar tão alto de exigências para o 

“Ofício de Educar”, o resultado do trabalho docente ou seu produto é relativamente 

indeterminado. Nas palavras de Tardiff e Lessard (2005), primeiramente porque nenhum 

professor pode afirmar que ele sozinho iniciou ou completou a educação de um aluno, depois, 

pelo fato do trabalho docente ser interdependente no tempo. Apesar de ser um trabalho 

coletivo de longa duração, paradoxalmente o professor trabalha exclusivamente só e de 
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maneira autônoma. Outra questão quanto à imprecisão do seu resultado diz respeito a não 

observação direta do produto físico e material como se dá no trabalho industrial, pois: 

 

A “consumação” (aprender) acontece, normalmente, ao mesmo tempo em 
que a “produção” (ensinar: fazer aprender). Portanto, é difícil separar o 
trabalhador do resultado de seu trabalho e observar separadamente esse 
último de seu local de produção (TARDIFF; LESSARD, 2005, p. 206).   

 

 Traduzindo em suas justificativas seria: 

 

[...] tem uma parte que eu não gosto, não sou muito a favor disso aqui... 
avaliação. De avaliar. Mas, depois de tudo, vêm os resultados, depois de 
tudo você tem que ver o resultado final, de tudo o que aconteceu, de tudo 
o que você fez. Se você viu o que dificultou na vida do aluno pra 
transformar a vida dele. Se ele aumentou a sua capacidade, se você 
formou algum pensamento dele, se hoje em dia ele tem uma visão 
diferente da Química. O que é que pode fazer com a Química pra poder 
ajudar, tanto na cidade, como no ambiente. O aluno, como é que vai se 
comportar. Se ele ta satisfeito com aquilo [...] Porque eu acho o seguinte, 
que esse termo avaliação é muito pesado. Porque você não vai medir a 
capacidade do aluno por uma prova. Que, com certeza ele sabe muito de 
algo e pode saber pouco daquele assunto. Então eu acho que avaliação, o 
termo que você bota o aluno entre paredes, pra mostrar no colégio ou a 
quem seja, que ele passou por aquilo que viu. Então eu não acho muito 
correto essa avaliação. Que também eu avalio o aluno pela capacidade 
dele, ele não pode tá sabendo daquele assunto, mas de outro assunto ele 
pode saber realmente (03/28).  

 
 Com relação ao sentido atribuído à “avaliação”, observamos um fenômeno 

representacional. Os licenciandos para se apropriarem das novas concepções de ensino, 

precisam desfazer da insígnia do modelo tradicional. No caso da avaliação, atribuído a uma 

má compreensão das novas concepções.  

 Os elementos veiculados nos discursos dos licenciandos em Química articulados de 

certa forma a teorias pedagógicas nos deram condições de sistematizar a RS sobre o Ensinar. 

No próximo item a seguir. 

 

4.2.6 A Representação Social dos Licenciandos em Química sobre o Ensinar 

 

 Em se tratando de um fenômeno cognitivo psicossocial, a RS sobre o Ensinar 

produzidas pelos licenciandos em Química, nos possibilita conhecer quais as interferências 

em seus processos de assimilação dos conhecimentos científicos, próprios do percurso 

formativo e principalmente como tem se dado seu desenvolvimento mediante as inter-relações 
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afetivas, normativas feitas a partir da interiorização das teorias, das experiências práticas, dos 

modelos de condutas e de pensamento socialmente partilhados na comunicação social, 

ensejados entre os espaços consensual e reificado do processo que estão sendo submetidos. 

 Tratar sobre a representação de um objeto e, nesse estudo, do “Objeto” Ensinar para o 

grupo de Química, é antes de tudo compreender que representar corresponde a um ato de 

pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto, substituindo-o, tomando seu lugar e 

fazendo-o presente pela restituição simbólica. Sem esquecer, contudo, da marca do sujeito e 

de sua atividade, no processo de re-elaboração, de reconstrução e interpretação desse objeto. 

Quando se estruturam em torno de um objeto, as RS originam um sistema enunciando versões 

da realidade encarnadas por imagens, condensadas por palavras, designando um conjunto de 

conceitos, explicações expressas pelos indivíduos ou grupos que forjam e definem 

especificamente o objeto por eles representado (JODELET, 2001). 

 Quando expostos à exceção, a derivações, a interferências e anormalidades, inerentes 

às antinomias dos confrontos entre as teorias estudadas em seus cursos formativos com a 

prática docente, os licenciandos elaboram, nos processos comunicacionais, RS como 

fenômeno capaz de explicar o modo pelo qual o novo é engendrado e não se enquadra mais às 

explicações anteriores. Hewstone (2001) afirma que, ao apreendermos RS sobre determinados 

objetos, saberemos de onde vem as categorizações e esquematizações dos sujeitos coletivos 

sobre dados da realidade. Designadas por Moscovici (1978) enquanto conjunto de conceitos, 

enunciados e explicações, as RS exprimem também uma teoria da causalidade social a partir 

do momento em que os sujeitos atribuem e imputam, associadas a tais representações 

quaisquer explicações causais. Moscovici e Hewstone (2001, apud HEWSTONE; 2001, p. 

224) sugerem que, enquanto a ciência se questiona principalmente sobre o porquê e o como, 

as representações sociais se articulam essencialmente sobre a resposta ao “porquê”. Vimos, 

em relação ao “Objeto” Ensinar, os licenciandos partilharem explicações determinadas por 

suas RS nas quais as bases do saber, seus conteúdos e origens sociais forjaram atribuições. 

Percebemos ocorrência de uma série de explicações automáticas impostas pelas RS quando 

tratavam acerca do objeto em questão. O Ensinar para eles representa o “Ofício de Educar” 

traduzido nos “Atributos do Ensinar”, visando o cumprimento de “Metas da Ação Docente” 

que, pela exigência de determinados “Atributos do Professor Licenciando”, possibilita suporte 

ao enfrentamento do “Trabalho Docente”. Decorrente do processo de “desprofissionalização”, 

as explicações recorrentes apontavam a “Falta de Reconhecimento” por parte do governo e 

dos alunos, demonstrados pelos baixos salários, desprestígio social e desinteresse nas aulas. 
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 Essa configuração nos permitiu compreender, mediante as representações dos alunos-

licenciandos em Química, que a RS comporta concepções ambivalentes sobre o Ensinar, 

enquanto “Transmissão de Conhecimento” e “Ofício de Educar”, provenientes de um 

amálgama entre as “Metas da Ação Docente” e a busca pela profissionalização. Baseados nas 

concepções de ensino-aprendizagem que são estudadas em seu curso de formação, imbricadas 

sobre suas concepções, incorporados ao longo da vida de estudantes, sobre o ser professor. 

 Tal RS ancora-se na Pedagogia Nova, pela atribuição que fazem ao item “Didática” e 

da centralidade do aluno no processo, assim como por considerarem o fazer uso da 

“Psicologia” e da caracterização de seu fazer enquanto organizadores para a aprendizagem. O 

mecanismo da objetivação da RS sobre o Ensinar evidencia o construto cultural de uma 

imagem em torno do trabalho docente com dois pólos. O polo do trabalho codificado e do 

polo do trabalho não-codificado61. A imagem que sobressai do “Objeto” em estudo é que o 

Ensinar é um trabalho complexo. Um trabalho no qual se almeja uma docência como 

atividade instrumental, controlada e formalizada. Suas metas parecem pouco problemáticas; 

são previamente definidas por uma norma de trabalho, da qual provêm certas práticas 

relativamente precisas (“Transformar Vidas e “Formar Cidadãos”). O ensino aparece regido 

por uma racionalidade, ou seja, pela utilização circunstancial e eficaz de diversos 

conhecimentos de cunho didático-epistemológico, aliados às competências e regras de 

funcionamento (“Didática”). É nesse contexto que a docência aproxima-se dos ofícios e das 

profissões cujo universo de trabalho cotidiano é burocratizado (TARDIF; LESSARD, 2005). 

Por outro lado, no polo do trabalho codificado, o docente se parece com agente da 

organização escolar. Sua identidade profissional é definida pelo papel que exerce e pelo status 

que possui na organização do trabalho. O docente é representado, nessa perspectiva do 

trabalho docente, como o professor técnico, advindo do movimento da Escola Nova no final 

do século XIX. O profissionalismo almejado nesse movimento é encabeçado pela Pedagogia 

Nova e embasado na Psicologia. Para a outra dimensão do conceito imagético, decorrente do 

processo de objetivação, o trabalho docente é visto como trabalho não-codificado, 

expressando os sentidos veiculados pelas atribuições referentes ao “Jogo de Cintura”, 

comentado anteriormente. 

 O que podemos extrair da composição sistemática desse saber psicossocial produzido 

pelos licenciandos acerca do Ensinar é que a imagem da docência que constroem, decorrente 

                                                           
61 Essas categorias, trabalho codificado e trabalho não-codificado foram extraídas de Tardif e Lessard (2005). O 
primeiro privilegia os aspectos nitidamente burocráticos, codificados ou prescritivos do trabalho docente. O 
segundo, os componentes informais da atividade, são os aspectos invisíveis, implícitos no ofício e suas inúmeras 
contingências, são áreas flutuantes que revelam sua complexidade.  
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da RS que têm do Ensinar, enquanto “Ofício de Educar”, se estabelece na relação do trabalho 

que executam. Daí, vemos que os licenciandos atribuem ao Ensinar aspectos formais e 

informais do seu trabalho. Isto é, ao mesmo tempo, aludem a um trabalho codificado, 

controlado e extremamente exigente e um trabalho flexível, contingente, não-codificado. 

Decorrente desta, emerge a questão dos conteúdos conflituosos do ser professor, quando 

deflagram suas decepções acerca da falta de reconhecimento da sociedade diante de seu 

ofício.  

 

4.2.7 (Inter) Relações entre as RS dos Licenciandos em Física e as RS dos Licenciandos 

em Química sobre o Ensinar. 

 

 Até o presente momento, as falas enunciadas, nos despertaram para uma questão 

intrigante. Temos abordado a RS de um mesmo “Objeto”, Ensinar, sob a perspectiva de dois 

grupos que, embora semelhantes, possuem singularidades: os licenciandos em Física, e os 

licenciandos em Química. Notoriamente, a sistematização desse tipo de saber nos grupos 

estudados esquematizou-se de forma diferenciada, haja vista seus conteúdos e organizações. 

A razão dessa característica se justifica por alguns postulados da Teoria das Representações 

Sociais concernentes ao caráter teórico-epistemológico. Um deles diz respeito à diversidade 

da origem dos indivíduos quanto aos grupos de pertença e de formação, tendo repercussão nos 

significados da comunicação, mesmo cursando Licenciatura. Outra questão é a dos próprios 

conteúdos comunicacionais circulantes em cada grupo específico dos licenciandos, 

possibilitando convergir numa rede de interações em espaços públicos que, embora 

semelhantes à academia, às disciplinas curriculares do campo pedagógico, aos estágios 

supervisionados e às atividades de prática de ensino, agregam sentidos específicos na 

composição das RS apreendidas sobre um mesmo Objeto. 

 Neste trabalho, observamos traços em comum com o trabalho de Moscovici (1978) 

quanto à diferenciação de RS sobre o mesmo objeto para grupos diferentes. Serge Moscovici, 

demonstrou a RS da Psicanálise em grupos de “comunistas de esquerda”, grupos de “centro – 

direita” e grupos dos “jovens”. A pesquisa foi desenvolvida na década de 50, na França, em 

Paris e províncias adjacentes, Lyon e Grenoble. Um dos argumentos da tese principal da obra 

consiste em que a difusão da Psicanálise resultou em uma absorção de alguns dos seus 

conceitos e processos pelo público em geral e não somente pelos psicanalistas. A “psicanálise 

popular” (MOSCOVICI, 1978, p. 18-19), apoiando-se na própria teoria construída, não seria 

inferior à “psicanálise científica”, em termos axiológicos, pois, quando um conceito científico 
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é disseminado para a população em geral, tem-se a criação de um novo campo de saber e não 

uma continuidade do saber (MOSCOVICI, 1978, p. 25). Realizando uma comparação entre 

opiniões de diversos grupos, o autor mostrou que a Psicanálise é concebida 

psicossociologicamente de forma diferente, conforme as variáveis estudadas. Desta forma, 

vem comprovar uma representação social da mesma, construída com diferentes matizes. 

 No nosso estudo, sobre o “Objeto” Ensinar, por ser construído ao longo da história, 

caracteriza as representações com certa inteligibilidade para os licenciandos de cada grupo, 

lhes permitindo uma interação social integrada, não só pela recriação de tal objeto, mas 

também pela definição deles mesmo enquanto membros dos seus grupos – Professores de 

Física e Professores de Química; proporcionando-lhes o sentido de pertença as suas 

comunidades e culturas específicas (WAGNER, 1998, p. 7).  

 A RS dos licenciandos em Física sobre o Ensinar germina da relação entre eles 

mesmos e seus professores formadores, assim como de suas experiências enquanto 

professores. Vimos que são ancoradas na Pedagogia Tradicional, principalmente por 

representarem seus professores enquanto detentores do saber, dominando o conhecimento, 

atribuindo-lhes características de cunho estritamente profissional, usando atributos afetivos 

apenas quando falam de si próprios. Percebemos também que suas RS se objetivam na figura 

do professor artesão. 

 O sentido veiculado pelas RS do Ensinar pelos licenciandos em Química consiste em 

concebê-lo como um “Oficio de Educar”. Ancora-se na Pedagogia Nova, pois atribuem à 

Didática e ao uso da Psicologia as bases imprescindíveis à aprendizagem do aluno, no qual 

ocupam a centralidade do processo. As ressignificações materializadas, transplantadas para o 

nível de concretude, isto é, a Objetivação da RS sobre o Ensinar, evidenciam a imagem de que 

o trabalho docente é um trabalho complexo. A figura que daí emerge mostra que o trabalho 

docente possui duas dimensões: a codificada e a não-codificada, como vimos anteriormente. 

 A nosso ver, as diferenciações entre os conteúdos representacionais sobre o Ensinar 

para esses dois grupos também se justificam pela articulação das RS que cada um deles 

produz com relação aos seus campos científicos: Física e Química. Como demonstrado no 

Capítulo anterior. A seguir, passaremos a expor em notas conclusivas as articulações entre tais 

RS, ou seja, para cada grupo, as articulações entre as RS do Campo Disciplinar e as RS do 

Ensinar. 
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“NOTAS” CONCLUSIVAS: COMO O GRUPO DE LICENCIANDOS E M FÍSICA E 

QUÍMICA VÃO-SE TORNANDO PROFESSORES/ Movimento V Moderato Animato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

222 

 Ao longo da escrita deste trabalho utilizamos a metáfora de composição musical na 

tentativa de expressarmos a organização dos “sons” produzidos no percurso de sua 

construção. Como um filtro estético e emotivo, dentre estes, a escrita, enquanto produtora de 

vozes, de falas, sendo estas grandes inspiradoras da música, segundo Ilari e Medeiros (2006), 

foi criando uma caricatura dos sons das falas aqui entretecidas, ressaltando, reforçando, 

exagerando e condensando a paisagem sonora não-musical. “A música descobre, explora e 

elabora os harmônicos fornecidos pela natureza nos corpos vibrantes, extraindo alturas que 

vão se combinar infinitamente, gerando infinitas melodias” (ILARI; MEDEIROS, 2006, p. 

203). 

 Aos leitores que geraram e gerarão melodias, espaços dialógicos com as vozes 

presentes de modo implícito e explícito nesta tessitura, tiveram ou terão a impressão de 

falarem e ouvirem nos capítulos, vozes lentas e pausadas, quando propusemos a dar peso aos 

conteúdos propostos em cada um deles, levando-nos à circunspecção, reflexão, dúvidas, 

críticas, como se estivéssemos executando uma tessitura de notas graves. Ou, quando nossas 

vozes ganharam mais rapidez, vivacidade, como na execução de uma tessitura de notas 

médias e agudas. 

 Na execução de uma peça musical, quando nos aproximamos das últimas pautas, 

geralmente pretendemos levar os ouvintes a um recomeço, independentemente do caráter de 

expressão que a peça esteja indicando, se Affettuoso (afetuoso), Agitato (agitado), Animato 

(animado), Appassionato (apaixonado), Risoluto (resoluto), citando apenas alguns. No 

processo de execução deste trabalho, sentimos como se estivéssemos expressando conteúdos 

híbridos entre cada uma dessas.  

 Os empréstimos feitos pela Linguística à Música foram notórios no transcorrer da 

sua composição, os capítulos, como seções da peça musical, foram escritos sob a 

denominação da entoação musical. Enquanto escrita acadêmica, demarcaram tentativas de 

articulações da empiria com os aportes teóricos assumidos na transposição em sua tessitura, 

de intensidades de sons, ou seja, de sua dinâmica, como: Piano (P – fraco), Pianissimo (PP – 

fraquíssimo), Forte (f- forte), Fortissimo (ff – fortíssimo) na configuração de andamentos62 

com suas pulsações diferenciadas, Larghetto (devagar), Allegretto (mais rápido que o 

moderado), Presto (rápido), Vivo (vivo), citando apenas alguns.  

                                                           
62 Na música, o andamento define o grau de velocidade ou movimento rápido ou lento dos sons, com que se 
executa um trecho musical. Há três tipos de andamentos: lentos, moderados e rápidos. Geralmente são escritos 
em palavras italianas. A dinâmica consiste na graduação de intensidade de som. 
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 Certas de que muito ainda falta por compor, tecer, executar, somos conscientes de 

falhas na execução pelo escopo do trabalho, pelo estranhamento com a área das ciências de 

Física e de Química, como também por estarmos iniciando nas atividades de pesquisa. 

Algumas notas ainda estão fora de lugar, foram tocadas em tempos, ritmos e tonalidades 

diferentes, indicando o caráter inconcluso do trabalho e a necessidade de continuar 

executando-o em outros espaços e temporalidades acadêmicas. Porém, neste momento, 

passaremos a um andamento Moderato (moderado), a executar numa intensidade Forte (f – 

forte), tentando expor como caráter de expressão Animato (Animado) algumas “notas 

conclusivas” por ora deflagradas. O Animato anuncia a impressão de ação, de movimento, de 

vida! E, ao mesmo tempo, de despertar. São estas expressões que tentaremos transmitir nas 

considerações e sugestões a seguir, impulsionando o fomento de novas reverberações 

curriculares para o percurso formativo dos docentes de Física e Química.  

 Dissemos anteriormente que o processo formativo está umbilicalmente relacionado ao 

exercício do aprender. Aprendizagem não como puramente transmissão-recepção e 

reprodução de conhecimentos, mas resultante de ações ativas e interativas entre sujeitos 

individuais e coletivos que convocam suas dimensões cognitivas, afetivas e sociais nas inter-

relações com objetos a conhecer. Dentre outras formas de produção de saberes, sujeitos 

coletivos na tentativa de interpretar a realidade, facilitar a comunicação entre seus pares, guiar 

suas condutas e garantir uma imagem positiva do grupo de inserção, criam RS na dinâmica de 

suas relações sociais e nas práticas que exercem. Conferindo significações aos “Objetos” 

simbólicos pertinentes ao grupo, e, no caso deste estudo, “Física”, “Ensinar”, “Química” e 

“Ensinar” resultaram de uma atividade que fez da representação uma constituição e expressão 

deles próprios. Pois, nas palavras de Jodelet (2001), as RS figuram uma forma de saber 

prático ligando um sujeito a um objeto.  

 Tratando-se, portanto, de objetos simbólicos, a demanda por uma metodologia 

apropriada para sua apreensão, nos levou à opção pela utilização primeiramente da Técnica de 

Associação Livre (AL), que permitiu primeiras aproximações aos conteúdos representacionais 

acerca dos “Objetos” estudados. Os dados resultantes das evocações dos licenciandos ao 

serem solicitados que falassem palavras que viessem à mente a partir dos itens “Física”, 

“Ensinar” – com os licenciandos em Física, e dos itens “Química” e “Ensinar” – com os 

licenciandos em Química, mediante as justificativas do porquê terem falado tais palavras, 

depois de gravadas e transcritas para tratamento com procedimentos analíticos, o que 

possibilitou a utilização de categorizações e associações entre elas definidas em campos 

semânticos.  
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 Neste ponto, constatamos aproximações aos conteúdos representacionais acerca das 

articulações entre as RS sobre “Física” e as RS sobre o “Ensinar” para o grupo pesquisado dos 

licenciandos em Física. A Física foi concebida como ciência complexa e de difícil 

compreensão. Quando pensada em relação ao Ensinar, os licenciandos posicionavam-se na 

relação de saber como alunos e não como professores, embora exercessem atividades 

docentes, denunciando o não autorizar-se a ser professor. A concepção de ensinar advinda da 

pedagogia tradicional serviu de substratos para as justificativas do Ensinar, evidenciando uma 

concepção baseada na transmissão de conhecimento e o aprender Física, resultante do 

processo volitivo individual do aluno, desencadeado por seu desenvolvimento cognitivo e sua 

competência matemática. 

 Com relação ao grupo de licenciandos em Química, os conteúdos representacionais 

latentes a essa etapa da pesquisa, sobre as articulações entre “Química” e “Ensinar”, 

anunciaram uma imbricação entre seu objeto de estudo enquanto ciência com os elementos 

inerentes à disciplina Química. Na relação de saber do licenciando com a Química, 

reafirmaram-se enquanto professores, pois asseguravam determinados atributos para o 

exercício da profissão, autorizando-se a ser professor. Ensinar, na relação com Química, 

traduziu-se por indicativos de um misto das práticas pedagógicas tradicionais e nova, tanto 

pela ênfase na transmissão de conhecimento realizada pelo professor, quanto pelo resgate da 

relação entre aluno e professor, apontados pelos postulados humanistas que emergem neste 

processo. Ensinar foi representado como ofício a ser exercido, sobretudo pela sinalização dos 

atributos do ser para o fazer docente.  

 A partir das palavras evocadas pelas AL, foram fabricadas fichas para a execução das 

duas etapas do procedimento de classificação múltipla, PCM, a Classificação Livre (CL) e a 

Classificação Dirigida (CD). Direcionados a outros grupos de licenciandos, na tentativa de 

maior abrangência da amostra, como também buscando a confirmação das hipóteses 

suscitadas nas análises do material advindo da técnica projetiva da AL, espaços foram 

disponibilizados em que outros licenciandos puderam classificar e categorizar essas palavras, 

e, ao final, explicaram suas organizações. Os dados gerados pelo PCM receberam análise 

estatística do programa SPSS, mediante análises multidimensionais do tipo MSA para os 

dados colhidos nas CL, e análises SSA, correspondendo ao tratamento dos dados da CD. 

Projetados em figuras, os dados originários da CL e da CD foram explicados a partir da 

Teoria das Facetas, complementadas pelas descrições das esquematizações das RS, e 

analisadas interdependentemente.    
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 À medida que os dados foram colhidos, as etapas sucessivas de apreensão dos 

“Objetos” em estudo foram cumprindo-se. Executados os PCM, o uso da Análise de 

Conteúdo demonstrou categorias e subcategorias nas manifestações discursivas geradas em 

torno dos “Objetos” estudados, permitindo-nos avançar um pouco mais na tentativa de 

apreensão das RS.  

 A análise de conteúdos das falas dos licenciandos em Física sobre “Física” 

configurou-se primeiramente em duas categorias: Física Ciência e Física Conteúdo Escolar, 

incorporando em suas manifestações discursivas, atributos aos cientistas do campo. Somando-

se a esta, foi demarcada a segunda categoria nominada de o discente licenciando. Como um 

exercício de autonarrativa, seus discursos apontaram características da relação de saber com a 

Física, enquanto sujeitos de aprendizagem. Apelavam continuamente aos atributos de caráter 

volitivo, para suplantar as dificuldades impostas tanto pela complexidade da ciência Física, 

quanto pelas implicações da fragilidade que o próprio curso lhes impõe. Surge aí a terceira e 

quarta categorias, os espaços-tempos na/da Formação Inicial somada às referências aos 

Modelos de Professor, que manifestaram em suas falas, críticas sobre a relação entre eles e 

seus professores, a fragmentação dos conteúdos e o distanciamento da relação teoria-prática. 

 As quatro categorias formuladas pelos discursos do grupo dos licenciandos em Física 

referente ao “Ensinar” correlacionam temáticas em torno do papel do professor, definidas a 

partir do exercício de transmitir conhecimento, porém, na dependência do aluno desenvolver 

atributos cognitivos e volitivos no processo de aprendizagem. A segunda categoria versou 

sobre os elementos identitários dos atributos do ter para ser professores. O apelo às qualidades 

afetivas foi exacerbadamente comentado pelos licenciandos. O enfrentamento com as 

dificuldades da prática docente, as agruras face ao desinteresse dos alunos e a precariedade 

das escolas, demarcaram seus enunciados. O retorno da categoria sobre os Espaços-Tempos 

na/da Formação Inicial, surpreendeu-nos até certo ponto, pois mesmo participando de outro 

PCM,63 suas explicações dinamizavam em torno da mesma temática: o percurso 

autoformativo.  

 O grupo de licenciandos em Química produziu discursos explicativos sobre os 

agrupamentos das classificações fruto dos PCM, que submetidos ao tratamento da análise de 

conteúdo, produziram duas categorias referentes à “Química”: Química Ciência e Campo 

                                                           
63 O PCM “Física” foi o primeiro a ser aplicado. Após termos registrado em folhas de protocolos os 
agrupamentos construídos pelos licenciandos com as fichas das palavras, logo em seguida eram oferecidas as 
fichas correspondentes ao PCM “Ensinar”. Em suas manifestações discursivas, traziam conteúdos de 
articulações entre seu objeto de estudo e a atividade docente, o ensinar. Por isso, a categoria espaços-tempos na/ 
da formação inicial reverberou em ambos os momentos.  
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Teórico e uma terceira categoria nominada O Entrelugar do Ser/ Estar e Ensinar. Os 

conteúdos discursivos manifestados na primeira categoria fizeram emergir conteúdos 

representacionais da Química enquanto ciência, na relação com elementos concernentes ao 

seu campo teórico. E na segunda, falaram destes mesmos elementos na relação de saber com 

Química, ora como alunos e como professores, indicando conteúdos representacionais acerca 

da natureza profissional do ensinar, a preocupação com o mercado de trabalho, já sinalizando 

atributos do professor profissional, ao mesmo tempo em que a decepção com a falta de 

reconhecimento por parte da sociedade.  

 Para o PCM “Ensinar” concernente ao grupo pesquisado de licenciandos em Química, 

a análise dos conteúdos referentes aos seus discursos revelou quatro categorias. Sobre o Papel 

do Professor, a Relação de Ensinar com o Ofício de Educar e o seu Compromisso com o 

trabalho de professor foram assim explicitados pelo grupo. Os elementos identitários 

aflorados aludiram aos atributos do ter para ser professor na relação com seu fazer. 

Destacamos, sobremodo, a semelhança com o grupo de licenciandos em Física quando 

trouxeram para suas explicações conteúdos em torno dos embates com a prática docente. 

Além da menção que fizeram sobre os espaços-tempos na/ da formação inicial.   

 Servindo-nos de substratos interpretativos nas análises multidimensionais MSA e SSA 

dos mapas dos PCM “Física” e “Ensinar”, “Química” e “Ensinar”, as justificativas dos grupos 

dos licenciandos produzidas nos momentos dos PCM possibilitaram um exercício topológico 

na busca de compreensão das esquematizações produzidas pelas RS em estudo via as 

projeções nos espaços euclidianos produzidos pelas técnicas de escalonagem 

multidimensionais acima citadas. Nossas hipóteses em construção sobre os conteúdos e 

estruturações das RS seguiram em direção das articulações que estes dois instrumentos 

metodológicos ofereceram: as projeções dos itens em regionalizações multidimensionais, 

confrontadas e amparadas pelos discursos explicativos gerados nas justificativas dos 

agrupamentos das classificações e categorizadas pela análise de conteúdo.  

 Fruto das análises MSA referente à CL dos itens relacionados ao PCM “Física”, 

demonstrou-se que as RS de tal “objeto”, para o grupo pesquisado, estruturavam-se como 

interface entre “Física” com os demais campos: “Física Ciência”; “Objetos de Estudo da 

Física”; “Física Conteúdo Escolar”. O campo “Objetos de Estudo da Física” indicou a 

importância da “Física Ciência” na geração de “Conhecimento” pelas resoluções dos 

problemas impostos pela “Realidade”.  Embasado em suas explicações, constatamos a 

articulação entre os sentidos mediatizados pelas RS na ideia veiculada ao item “Imaginação”. 

Este foi concebido enquanto competência cognitiva. O sentido de abstração foi 
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veementemente exposto, quando contextualizado nas explicações da “Física Conteúdo 

Escolar” e quando articulado às justificativas em torno da “Física Ciência”. O sentido 

manifesto era o de idealização, apontando-nos para a confirmação da concepção da Física 

como ciência racionalista. O “Física Ciência” em posição antagônica ao “Física Conteúdo 

Escolar” demarcou o prenúncio das articulações entre as RS de “Física” com as RS sobre o 

“Ensinar”. A transposição didática desse “objeto” de estudo na relação com o Ensinar, 

expandiu informações sobre a dificuldade de compreensão desta ciência, e o apelo às 

qualidades volitivas para a aprendizagem dos próprios licenciandos, como também dos seus 

alunos de ensino fundamental e médio. 

 Confirmando estas hipóteses, a análise SSA demonstrou o tipo de partição polar em 

que o ponto chave de confluência para as demais facetas inscritas no mapa, foi o item 

“Imaginação”. Os itens compreendidos anteriormente na CL no Campo “Objetos de Estudo da 

Física” foram reclassificados pelo grupo pesquisado quando em confronto com a palavra 

“Física” e, por se tratar da CD, passaram a compor a faceta “Física Conteúdo Escolar”. Aqui 

os itens “Movimento” foram investidos do conteúdo curricular escolar referente às leis de 

Newton, e o item “Realidade” como termo aproximativo entre o cotidiano dos alunos e o 

conteúdo de Física. O item “Conhecimento” transmutou-se para a faceta “Física Ciência”, 

porém permanecendo com o mesmo sentido.  

 Constatamos que a RS de Física para o grupo de licenciandos forjou-se pelos 

conteúdos provenientes da objetivação via a personificação dos cientistas destacados na 

tipificação dos rostos de Newton e Einstein. A ancoragem da RS de Física para esse grupo 

correspondeu às Físicas de Galileu e Newton e a objetivação veiculou um caráter figurativo 

do conhecimento científico advindo da revolução científica do século XVII.  

 Decorrentes da análise multidimensional correspondente à CL do PCM “Ensinar”, as 

RS sobre este “Objeto” para o grupo pesquisado de licenciandos em Física germinaram da 

relação dicotômica entre o licenciando e seu referencial de modelo formativo, ou seja, seu 

professor. Os conteúdos representacionais configurados pelos substratos discursivos 

provenientes das categorias das análises de conteúdo confirmaram o embate que os 

licenciandos enfrentavam entre a ação educativa no exercício docente e o que elegiam de 

atributos do ter para ser professor. Os resultados decorrentes da análise SSA, aliados ao 

estudo da Teoria das Facetas, confirmaram as hipóteses que vínhamos construindo. 

Reposicionados na projeção do mapa, os campos permaneceram com as mesmas nominações, 

enfatizando ainda mais o tipo de partição polar. O âmago da RS sobre o “Ensinar” para esse 

grupo de licenciandos foi evidenciado na relação entre o “aluno-licenciando” e seu 
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“professor-formador”. Irrompeu-se, assim, em suas explicações queixas-reclamo, em que os 

apelos aos atributos do ter para ser professor autoconferiam dimensões de caráter afetivo e, ao 

mesmo tempo, denunciavam a ausência de tais atributos aos referenciais que serviam de 

modelos identitários – seus professores. Aos professores formadores foram atribuídos 

características de cunho profissional, assépticos da dimensão afetiva e a eles próprios o “Ter 

para Ser”, encampando qualidades de cunho afetivo. Constatamos que a RS do “Ensinar” para 

o grupo de licenciandos ancoravam na vertente leiga da Pedagogia tradicional em que 

características como a transmissão de conhecimento e a centralidade no professor foram 

expressas. A objetivação centralizou-se na imagem figural do professor artesão. 

 Da mesma forma, quanto ao grupo de licenciandos em Química, seus conteúdos 

discursivos foram submetidos à análise de conteúdo, possibilitando matrizes interpretativas de 

ratificação da MSA e SSA dos dados do PCM. A RS de Química configurou-se na CL, como 

a Química enquanto campo teórico abrangendo seus elementos e áreas de estudo, e Química 

ciência na concepção de ciência empirista. Constatamos a inclusão deles enquanto 

licenciandos na relação de saber com seu objeto de estudo, sobretudo quando expressavam a 

imprescindibilidade dos atributos de ordem acadêmica e profissional para a inserção no 

mercado de trabalho. Fato interessante foi constatado em relação ao item “Subjetividade”, 

quando aferiram à natureza da Química como ciência subjetiva no sentido de estudar 

fenômenos impalpáveis e, ao mesmo tempo, o cientista ser surpreendido no transcurso dos 

experimentos por descobertas, demonstrando um desconhecimento do conceito de 

subjetividade.  

 Com relação ao estudo das regionalizações direcionado pela Teoria das Facetas, na 

CD, conferimos uma partição de tipo associada. As facetas nominadas de “Química Ciência e 

Campo Teórico”, “Licenciando na Relação com Química” e “Licenciando na Relação de 

Empregabilidade” ratificaram as hipóteses resultantes das análises da CL constituindo 

esquematizações progressivas de tal forma que confirmavam intercorrelações de sentido, 

manifestados em seus discursos. A imbricação relacional entre o licenciando e seu objeto de 

estudo enquanto ciência e campo teórico foram atestados em seus discursos, assim como os 

requisitos subjetivos por eles listados, sendo indispensáveis à inserção deles, do químico 

bacharel e/ ou licenciando, no mercado de trabalho. Constatamos que suas RS acerca de 

Química ancoravam-se na concepção empirista de ciência e objetivavam-se na imagem do 

alquimista.  

 A CL do PCM “Ensinar” para o grupo de licenciandos em Química demonstrou, a 

partir das demarcações dos Campos na projeção do mapa, assim como subsidiados por seus 
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discursos, que esses licenciandos pensaram o “Ensinar” a partir de concepções ambivalentes: 

enquanto transmissão de conhecimento e ofício de educar, já anunciado nas análises da AL 

sobre o “Ensinar”. O sentido de “Ensinar” veiculado pelas RS enquanto “ofício de educar” foi 

evidenciado quando as explicações sobre as “Metas de Ação” articuladas aos atributos de 

ordem do ser na relação com o fazer docente, impeliam a busca pela profissionalização. 

Curiosamente constatamos que a projeção da CD, pela análise SSA e pelo estudo da Teoria 

das Facetas, expressava um tipo associativo de partição, em que os agrupamentos deflagrados 

pela CL foram reconfigurados de tal forma que os sentidos expressos em seus discursos 

serviram de ligações explicativas correlacionadas às facetas. Comprovamos que as RS do 

“Ensinar” ancoravam-se na Pedagogia nova pelos sentidos atribuídos ao item “Didática” e 

“Psicologia” e pela centralidade do Aluno no processo. A objetivação apontou para um 

construto cultural de uma imagem referente ao trabalho docente, enquanto codificado e não-

codificado, ao corresponderem ao mesmo tempo os itens “Avaliação”, “Resultado” e “Jogo de 

Cintura”, respectivamente. 

 Apreendidas as RS acerca dos “objetos” simbólicos “Física” e “Ensinar”, “Química” e 

“Ensinar” dos grupos de licenciandos pesquisados, possibilitou nossa compreensão sob a 

perspectiva psicossocial, a respeito de conteúdos do percurso formativo para tais grupos, a 

partir do processo relacional com as figuras do aprender enunciadas por Charlot (2000) no 

capítulo II deste trabalho. Por isso, a questão de “como vão se tornando professores” é 

respondida na medida em que articulamos as RS sobre os saberes-objeto do campo disciplinar 

específico com as do campo pedagógico expressado pelo termo “Ensinar” na relação com as 

figuras do aprender.  

 Constatamos sob o enfoque psicossocial que as relações com as figuras do aprender 

para o grupo de licenciandos em Física demarcaram pontos impressionantes. Referindo-se à 

primeira figura do aprender, a apropriação de saberes-objeto64, as articulações entre as RS de 

“Física” e as RS do “Ensinar” disseram respeito à transposição didática da Física ciência 

concebida como ciência racionalista. Conteúdo emergido principalmente no item 

“Imaginação” que se apresenta no sentido de idealização dos fenômenos a serem explicados 

pela Física Ciência ou, quando transformada em objeto de ensino, a “Imaginação” passou a 

ser concebida como abstração, como habilidade cognitiva facilitadora da aprendizagem, 

conforme constatamos anteriormente.  

                                                           
64Neste estudo especificamente diz respeito ao saber-objeto do campo disciplinar “Física” e “Química” e ao 
saber-objeto do campo pedagógico expressado pelo termo “Ensinar”. Esta figura refere-se aos exercícios que os 
licenciandos realizam em situações de atividades situadas em seus múltiplos espaços-tempos. Dissemos no 
Capítulo II que se referiam às atividades práticas do Ensinar.  
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 A partir das discussões de Mellado e Carracedo (1993) sobre as influências e 

implicações das concepções dos professores sobre a natureza da ciência e suas atuações em 

aula, os autores estabelecem analogias entre a Filosofia da Ciência e a aprendizagem das 

ciências65, mostrando que os modelos utilizados na didática das ciências também têm suas 

raízes na Filosofia da Ciência. Ou seja, professores que concebem a ciência a partir do molde 

racionalista, por exemplo, tendem a ensinar aos estudantes a utilizar a lógica e o raciocínio 

abstrato. Os erros cometidos pelos estudantes, afirmam Mellado e Carracedo (1993), segundo 

essa concepção, apontariam como causa a incorreta aplicação da lógica e do raciocínio 

abstrato formal. Explicações evidenciadas pelo grupo de licenciandos em Física quando 

afirmavam sobre a inabilidade cognitiva dos seus alunos de ensino fundamental e médio em 

abstrair os conceitos da Física que, por serem complexos, necessitavam de atributos volitivos 

e de exercícios repetitivos de cálculos matemáticos para a efetivação da aprendizagem.  

 A segunda figura do aprender, imbricada à primeira, compreende três instâncias, como 

mostra Charlot (2000). A objetivação-denominação foi manifestada nas articulações entre as 

RS de “Física” e as RS do “Ensinar”, em seu caráter de fragilidade. Reconhecida pela 

conscientização da apropriação dos saberes-objeto, essa instância indicaria um domínio 

seguro, profundo e especializado. Característica essa negada, levando o grupo pesquisado a 

construírem RS. A não familiaridade com os conteúdos científicos inerentes ao ser e fazer 

docente (Andrade, 2003a), foi apontada primeiramente pela complexidade de compreensão da 

Física Ciência, como também a fragilidade da formação no campo pedagógico quando na sua 

transposição didática indicava a extrema dificuldade em enfrentar a prática, expressada pelo 

sentimento de “Medo”.  

 A segunda instância, a imbricação do eu consiste como possibilidade de ação, com 

seus efeitos e atos, por isso, no Capítulo II, surge relacionada com os mecanismos de 

objetivação e ancoragem das RS. Constatamos que a articulação entre tais mecanismos no 

tangente à “Física” e à “Ensinar” e a imbricação do eu foi identificada sob o enfoque 

psicossocial quando o grupo de licenciandos ancorou o “Ensinar” na Pedagogia tradicional: 

transmitir conhecimento, e a “Física” nas Físicas de Galileu e Newton. Com relação ao 

mecanismo da objetivação, as RS de “Física” referiram-se à visão popular de conhecimento 

científico e a RS de “Ensinar” na imagem do professor artesão. A articulação entre tais RS, 

“Física” e de “Ensinar”, na imbricação do eu foi destacada quando mediatizadas pelos seus 

                                                           
65 Os autores afirmam que essas analogias suscitam possibilidades de refletirmos essas questões. Contudo, 
demonstram o cuidado de não cairmos no reducionismo, pois a Educação é um fenômeno complexo e não 
devemos simplificá-lo.  
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discursos, citando exemplos corriqueiros, que serviam de descrições quanto à Física 

newtoniana e em demonstração de situações de realidade de vida dos alunos. Designam, 

assim, os cálculos matemáticos como atividades pragmáticas de ensino. Porém, quando 

elegeram o professor formador como referencial de modelo identitário e objetivaram suas RS 

sobre o Ensinar no modelo de professor artesão, a imagem que construíram de si é 

sintomática. Queixas-reclamo foram produzidas ao apontarem a ausência dos atributos 

afetivos, elegidos indispensáveis na relação com o fazer pedagógico, mas, ao mesmo tempo, 

ausentes no referencial identitário. Aqui, já referendamos a terceira instância da figura do 

aprender na relação epistêmica desse grupo de licenciandos com os saberes-objeto, isto é, a 

instância da distanciação-regulação.  

 A distanciação foi referida ao domínio da atividade de dar aula, de ensinar. 

Primordialmente, quando seus conteúdos representacionais apelaram para um fazer 

pedagógico baseado na didática tradicional de ensino-transmissão de conhecimento e aos 

exercícios repetitivos. Da mesma forma, aos atributos afetivos relacionais foram postos como 

facilitadores do processo de ensinar e aprender.  A regulação, por consistir no dispositivo 

relacional empreendido na relação de construção dos saberes-objeto, indica a construção da 

imagem de si, que foi enunciada a partir da relação entre o grupo de licenciandos e seu 

professor formador e da relação especular entre eles mesmos e seus alunos de ensino 

fundamental e médio. Construção essa sintomática, pelas razões anteriormente citadas.  

 Constatamos que esses mesmos conteúdos representacionais referendados nessa 

terceira instância, da relação epistêmica com os saberes-objeto, estenderam-se à figura do 

aprender denominada por Charlot de relação de identidade. Por ser um desdobramento da 

terceira instância distanciação-regulação, a relação de identidade põe em jogo a construção de 

si mesmo, à medida que percorrem trajetórias de aproximação com os saberes-objeto em 

estudo. 

  As RS aqui apreendidas, não só com relação ao grupo de licenciandos em Física, mas 

também com relação ao grupo de licenciandos em Química, serviram segundo Andrade de 

indícios do perfil de identidade de cada um dos grupos:“a representação que um sujeito faz de 

um objeto é um bom indício do perfil de sua identidade, assim como o conhecimento da 

identidade de um sujeito é um bom preditor de sua visão de mundo” (ANDRADE, 1998, 

p.144). Segundo a autora, o nosso eu imaginário é povoado por facetas identitárias, acionadas 

a partir de um “lugar” construído socialmente de forma dinâmica, dialética, pois supõe uma 

interrestruturação entre a identidade individual e a identidade social dos atores sociais.  



 

 

232 

 A relação entre RS e identidade para esta autora se dá na interconexão que faz entre o 

conceito de RS moscoviciano e os estudos sobre identidade. Nesta perspectiva de análise, a 

identidade é imbricada na representação do ator social circulante, um fenômeno cognitivo em 

que o próprio “eu” é o objeto de conhecimento. Em outras palavras, a identidade é a 

representação de mim sobre meu próprio eu, num processo dialético de intraestruturação dos 

níveis individual e social. 

 Constatamos que para o grupo de licenciandos em Física, participantes deste estudo, 

os elementos identitários, assinalados nas articulações entre as RS de “Física” e de “Ensinar”, 

advêm da relação antagônica entre eles e o professor formador, da relação especular entre eles 

mesmos e seus alunos de ensino fundamental e médio e, sobretudo, quando enfrentam o fazer 

docente, devido às dificuldades impostas pelo próprio sistema educacional e pelas fragilidades 

do curso de formação inicial.  

 A imagem que construíram de si, embora estivessem em atividades docentes, 

correspondeu a de aluno de ensino médio. Quando na relação com seu “Objeto” de estudo, a 

Física Ciência racionalista, no curso de formação inicial, apelavam para sua disposição 

cognitiva da “Imaginação” e da “Lógica” a serem desenvolvidas nos exercícios matemáticos. 

Disposições requeridas aos seus alunos da rede escolar. Desta forma, a quarta figura do 

aprender, a relação social com os saberes-objeto, demonstra o posicionamento social dos 

licenciandos na relação com seus objetos, isto é, permaneciam na posição de alunos, embora 

estivessem no exercício docente e cursando licenciatura.  

 Os conteúdos simbólicos resultantes das articulações entre as RS “Química” e as RS 

do “Ensinar” para o grupo de licenciandos em Química sinalizaram interseções em torno da 

primeira figura do aprender, quando pensaram a transposição didática da ciência Química 

enquanto ciência empirista. As analogias estabelecidas pelos autores Mellado e Carracedo 

(1993), entre a concepção de ciência empirista e a didática das ciências, demonstram 

especificidades interessantes constatadas nas articulações entre RS dos “Objetos” em estudo 

pelo grupo dos licenciandos em Química. Segundo os autores, a posição empirista considera 

que o conhecimento é acumulativo e a verdade científica se descobre aplicando um 

procedimento objetivo e rigoroso. Portanto, a concepção de didática empirista para o ensino 

de ciências ressalta um ensino como transmissão de conhecimento, em que o professor deva 

conduzir seus alunos a realizar boas observações e, através delas, por indução, chegarão a 

descobrir as leis da natureza. Ou seja, o princípio do ensino como descoberta. Os conteúdos 

manifestos em seus discursos sinalizaram tais articulações quando conceberam Química 

Ciência empirista e afirmavam ser o “Ensinar” como transmissão desse conhecimento, e a 
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“Didática” do ensino de Química, como direção para a aprendizagem pela utilização de 

métodos pedagógicos no sentido de levar o aluno a descobertas.  

 Interconectada a esta figura, a construção da relação epistêmica da objetivação-

denominação caracterizada pela conscientização do domínio profundo, seguro e especializado 

por parte dos sujeitos de saber, neste caso, com os saberes-objeto “Química” e “Ensinar”, 

apresentou-se frágil. Por isso, levou o grupo de licenciandos, pela pressão à inferência sobre 

tais “Objetos”, à tentativa de tornar familiar algo ainda incompreensível e distante, formando-

se as RS. Confirmadas em seus discursos pelas características do curso de formação inicial, 

principalmente no tangente à fragmentação da relação teoria-prática. Segundo os conteúdos 

representacionais veiculados nos discursos do grupo de licenciandos participantes da 

pesquisa, o curso acrescenta muito pouco à legitimação de saber que precisam para ser 

professor.  

 A imbricação do eu sinalizada pelas possibilidades de ação em seus efeitos e atos foi 

destacada pelos mecanismos de ancoragem e objetivação das RS do grupo de licenciandos 

acerca dos “Objetos” estudados. Conferimos, mediante os conteúdos simbólicos, que as RS de 

“Química” estão ancoradas na ciência empirista, com forte traço nas observações da 

experiência sensível, e objetivadas na figura do alquimista; quando articuladas à ancoragem 

das RS de “Ensinar”, implicavam na elaboração de uma didática da pedagogia nova que, 

objetivadas na figura do trabalho docente enquanto codificado e não-codificado, traduziram-

se na idéia de que a transmissão do conteúdo da Química, ciência empirista, dar-se-ia com 

base em observações/ experimentos, em que o aluno, centro do processo, seria alvo da 

recepção de tais conteúdos, como também dos princípios didático-metodológicos do 

aprendizado por descoberta. Sinalizavam para isso a execução de um trabalho meticuloso, 

planejado, mas, ao mesmo tempo, um trabalho imprevisível, exigindo certa “margem de 

manobra” investido no item “Jogo de cintura”, relembrando, assim, as atitudes e tentativas do 

alquimista em suas atividades de laboratório. Nesse sentido, a terceira instância referente à 

relação epistêmica com os saberes-objeto consiste na dualidade da distanciação-regulação.  

 A distanciação deflagrada enquanto domínio de um fazer, mediante um conjunto 

normativo, apontou para os conteúdos representacionais entre as articulações das RS 

“Química” e as RS de “Ensinar”, o pensamento do grupo de licenciandos sobre o domínio do 

ensinar, a partir da relação de saber que empreendiam com a Química, seu “Objeto” de 

estudo. Através da “Dedicação”, “Raciocínio”, “Criatividade” e “Metodologia”, o ensinar 

como transmissão de conhecimento requereria o uso da “Psicologia” e da “Cooperação”. 

Constatamos que pensavam sobre o domínio de seu fazer conteúdos da relação extraída do 
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trabalho docente enquanto codificado e não-codificado. A regulação, enquanto domínio da 

relação deles mesmos com os saberes-objeto “Química” e “Ensinar” e com os outros foi 

deflagrado pelos conteúdos psicossociais das articulações entre as RS dos “Objetos” 

estudados, quando indicaram o sentido referente à construção da imagem de si, isto é, como 

eles se reconheciam nesses espaços relacionais. Conferimos que o grupo identifica-se como 

professores, exercendo o “Ofício” de educar, no confronto com a prática. A crítica ao 

processo de desprofissionalização da categoria, nesse embate, levou-os a atribuírem às 

qualidades de “Coragem”, “Compromisso”, “Satisfação”, a importância na conquista das 

“Metas da Ação Docente”. 

 Os conteúdos psicossociais construídos e manifestos nas Figuras do Aprender na 

relação com as articulações simbólicas das RS estudadas estenderam-se à relação de 

identidade. Esta evidenciou elementos identitários resultantes do trânsito deles mesmos na 

posição de alunos com relação ao saber Química, e como professores na relação com o 

trabalho. Trazendo os conteúdos relacionais daí decorrentes para o espaço do ensinar, 

anunciado pela “Troca de Conhecimento” e “Jogo de Cintura”. Os conteúdos emergentes da 

relação identitária apreendidos sob o olhar da TRS não foi desvinculado da quarta figura de 

aprendizagem (Charlot, 2000). Referente à relação social com os saberes-objeto, constatamos 

que o grupo de licenciandos em Química localizou-se socialmente nas posições que ocupava 

como alunos do curso e quando exercia o trabalho docente.  

 Referente aos aspectos de ordem teórico-metodológicos, o uso duplicado de PCM 

“Física” e “Ensinar” para o grupo de licenciandos em Física e o PCM “Química” e “Ensinar” 

correspondente ao grupo de química proporcionou algumas constatações importantes. A 

natureza dos tipos de partições subsidiadas pela Teoria das Facetas (TF) entre as CD dos 

PCM aplicados apresentou-se de forma análoga. Isto é, a CD do PCM “Física” sob a análise 

dessa teoria demonstrou o tipo polar de partição, semelhantemente ao tipo de partição 

indicada na análise da CD do PCM “Ensinar”. Com relação aos PCM “Química” e “Ensinar” 

aplicados ao grupo de Química, suas CD analisadas pela SSA e subsidiadas pela Teoria das 

Facetas configuraram também, o mesmo tipo partição, o tipo associado. 

 A título de aproximações, podemos destacar algumas reflexões implicativas destas 

questões. A Teoria as Facetas promoveu análises das estruturas de similaridades a partir das 

esquematizações dos papéis que estas facetas desempenharam nas análises das CD dos PCM 

aplicados. Se as facetas desempenharam as mesmas indicações nas análises multidimensionais 

de cada “Objeto” estudado – “Física” e “Ensinar”, tipo polar; e “Química” e “Ensinar”, tipo 

associado, justificou-se, portanto, uma associação semântica entre tais objetos, ratificando 
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articulações de tramas relacionais entre os sujeitos e seus objetos de estudo. Constatamos que 

os grupos dos licenciandos participantes da pesquisa pensavam os “Objetos” sob o enfoque 

psicossocial, de forma análoga caracterizado pelas semelhanças funcionais entre as 

esquematizações apontadas pela Teoria das Facetas quando utilizada nas análises das CD. 

Conferimos certa identidade nas articulações entre as RS apreendidas nos grupos dos 

licenciandos, de tal forma que as mesmas conceitualizaram as categorias nas análises 

multidimensionais, com base nas mesmas esquematizações. Enunciando similaridades de 

compreensões acerca do comportamento dos grupos e suas formas de visões de mundo em 

suas múltiplas facetas (ROAZZI, 1995) na relação entre eles e seus objetos de estudo.   

 Afirmamos que decorrente das articulações entre as RS apreendidas nos grupos acerca 

desses “Objetos”, um espaço de natureza psicossocial interfecundo de um trânsito livre entre 

as duas culturas, a das ciências humanas e a das ciências naturais, foi deslindado, não apenas 

pela comprovação dos resultados advindos das análises de conteúdo dos discursos dos 

licenciandos, mas primordialmente pelas análises multidimensionais ensejadas pela Teoria 

das Facetas.  

 Dando conta de questões emergentes no cenário das discussões sobre formação e 

profissionalização docente, o olhar psicossocial acerca desse trânsito pôde ensejar obstáculos 

epistemológicos, práticos e pedagógicos limitadores e/ou superadores de uma configuração do 

trabalho de ensino como atividade profissional, especialmente pelas condições particulares em 

que foram construídas as articulações dos sentidos para “Física” e “Ensinar”; e “Química” e 

“Ensinar” aqui tratados. 

 Em seus estudos, Andrade (2003a e 2003 b) adverte-nos sobre a criação de RS durante 

processos formativos, em que as informações recebidas durante tal percurso são 

ressignificadas a partir de conhecimentos prévios, decompondo os novos conhecimentos e os 

reorganizando de forma a torná-los possíveis de ser incorporados ao seu referencial. Este 

processo de reconstrução evidenciado no caráter sociocêntrico das RS acaba por provocar 

defasagens (JODELET, 2001, p. 36) pelos efeitos da distorção, suplementação e subtração 

dos atributos dos objetos representados. Os grupos de licenciandos participantes dessa 

pesquisa, ao criarem sistemas de explicações psicossociais sobre os objetos “Física” e 

“Ensinar”, “Química” e “Ensinar”, demonstraram a produção e reprodução dos obstáculos 

simbólicos apresentados nesse trabalho que acabaram como impeditivos à internalização dos 

conhecimentos científicos tão ensejados pelos processos de formação e profissionalização 

docente (SILVA; DOMINGOS SOBRINHO; ANDRADE; 2007).   
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 Nas palavras de Silva, Domingos Sobrinho e Andrade (2007), as RS aqui apreendidas 

nos serviram de objeto privilegiado de desvelamento das principais teias cognitivas e 

simbólicas que produziram e reproduziram esses obstáculos. Pudemos observar que, em tese, 

tais obstáculos referem-se primordialmente à concepção empirista e racionalista de ciência, 

enquanto conteúdos representacionais construídos nos grupos dos licenciandos em Química e 

Física respectivamente. Ensejando ideias que considerem o educador como especialista de 

conteúdo e o aluno como receptáculo de conhecimento, compreender o embasamento da 

didática das ciências amparadas nas concepções empiristas e racionalistas nos grupos dos 

licenciandos em Química e Física, respectivamente, pode denunciar sua responsabilidade na 

construção de tais obstáculos implicativos aos fazeres pedagógicos que dificultam, 

principalmente, o processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio, e 

também o dos próprios licenciandos.   

 As analogias trazidas por Mellado e Carracedo (1993) sobre a Filosofia da Ciência e a 

Didática das Ciências são bastante elucidativas quanto às implicações aos processos de 

aprendizagens dos estudantes. A superação da concepção empirista e da concepção 

racionalista de ciência à perspectiva construtivista66 subsidiaria práticas pedagógicas 

potencializadoras aos processos de ensino-aprendizagem mais eficazes.  

 Por defender um modelo de objetividade advindo da ideia da razão como 

conhecimento aproximativo, a concepção construtivista de ciência considera o conhecimento 

e a inteligência construídos num contexto social, em que os conhecimentos pré-existentes e os 

atos criativos precedem à observação. Segundo tal concepção, todas as teorias científicas têm 

temporalmente uma coerência interna e correspondem a um corpo de experiências.  

 De forma análoga, nas palavras de Mellado e Carracedo (1993), as estratégias 

didáticas indicam o aluno como ativo no processo de construção de seu próprio 

conhecimento, reconhecendo seus conhecimentos prévios como pontos de partida no contexto 

social em que se desenvolvem. Investigações de situações-problema, redirecionadas no centro 

de interesse dos alunos, também marcam um viés promotor da qualidade didática. Ademais, a 

aprendizagem não seria concebida como memorização e nem resultante de exercícios 

repetitivos, numa relação individual entre o aluno e o objeto a conhecer, mas como trocas 

conceituais, de atitudes, reforçando aspectos coletivos de trabalhos de colaboração em clima 

de aula. Compreensão antagônica inerente às analogias feitas pelos autores quanto às 

                                                           
66 Não é de nosso interesse tecer comentários às concepções filosóficas subjacentes à Nova Filosofia da Ciência, 
apenas comentar brevemente algumas das implicações da concepção construtivista de ciência e a aprendizagem 
das ciências.   
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concepções de ciência empirista e racionalista e suas implicações didáticas para o ensino de 

ciências.  

 A nosso ver, contribuir para profissionalizar os grupos de futuros docentes, antes de 

tudo, é proporcionar espaços reflexivos que viabilizem ação-reflexão-ação e pesquisa, no 

intuito de ressignificar os conteúdos psicossociais aqui tratados, fazendo-os aproximarem-se 

dos conteúdos científicos referentes aos objetos de estudo, consubstanciados no trânsito entre 

as duas culturas. Isso nos levou a pensar sobre a construção do saber pedagógico (GARCIA, 

1997), a pensar o objeto de estudo em sua transposição didática. Desta feita, seria sobremodo 

importantíssimo para elencarmos sugestões de encaminhamentos curriculares e propostas de 

projetos de extensão com relação à formação inicial e continuada na tentativa de 

profissionalizar o ensino e a docência, levando o professor a construção de sua própria 

identidade profissional (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2003).  

 Apontamos como primeiras insinuações propositivas, a questão do como organizar o 

ensino não apenas considerando as inúmeras possibilidades inerentes ao mundo do trabalho, 

das relações sociais e ao mundo das inserções simbólicas, mas um trato sistêmico na 

construção e produção do conhecimento não fragmentado, numa perspectiva dinâmica 

interdisciplinar em que o diálogo entre as duas culturas seja profícuo. Um diálogo em que 

possa contribuir para produção de conhecimentos profissionais.  

 A proposta seria a criação de um grupo de pesquisa e extensão promovido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, grupo este interdepartamental, composto pelos 

departamentos de educação e das licenciaturas, multidisciplinar, integrando professores 

formadores das áreas de educação que trabalhem com as disciplinas de fundamentos da 

psicologia educacional e da didática e os das áreas específicas das licenciaturas.  

 Com o objetivo de propor mudanças na formação inicial e continuada de professores 

da área de ciências, a partir da interação entre alunos de graduação e pós-graduação, 

professores formadores e professores da educação básica da rede pública de ensino. A 

presença destes professores, além de somar interações entre licenciandos e as escolas públicas 

fora dos espaços de práticas de ensino e estágios supervisionados, caracterizaria não como 

objeto de investigação, mas como sujeito ativo no encaminhamento das discussões e na 

proposição dos temas de estudo.    

 Os encontros seriam sistemáticos e abordariam temáticas básicas da práxis do 

currículo escolar, consubstanciadas por questões de ordem didático-epistemológica do 

aprender e do ensinar ciências, recriando o mundo da prática de uma forma reflexiva (Schön,  

1997), mediante o reconhecimento de erros, de fazer experiências e, principalmente, tomar 
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consciência das ações pedagógicas. Eixos basilares da dimensão reflexiva com a prática 

escolar apontariam para discussões em torno da compreensão das matérias pelo aluno, da 

interpretação interpessoal entre o professor e o aluno e da dimensão burocrática da prática. 

(SCHÖN, 1997, p. 90-91).  

 Dentre alguns grupos nacionais, o grupo Gipec-Unijuí67 já vem apresentando 

resultados de pesquisas e experiências em decorrência de atividades semelhantes no campo de 

organização curricular. Baseando-se em situações de estudo e em unidades de aprendizagem, 

defendem a integração entre a formação inicial de novos professores e a formação continuada 

dos que já atuam nas escolas.  

 Convocando a todos implicados nesse processo, inclusive nós, a novos recomeços, 

somos conscientes que elementos suscitadores de outras inquietações, tanto provenientes da 

empiria, quanto as de cunho teórico-epistemológicas, estão efervescendo e apenas começaram 

a despontar-se. O objetivo de acompanharmos outros grupos de licenciandos desses campos 

em suas práticas pedagógicas floresce como indicativos de novas articulações: as imbricações 

de RS no cotidiano escolar. Propomos isso para novos trabalhos.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 Nossa ideia não é apresentar detalhadamente o projeto da Unijuí, mas mencionar a existência desse grupo e 
demarcar a viabilidade de sua execução. Mais informações e resultados de pesquisas e experiências consultar as 
referências: MORAES, Roque; MANCUSO, Ronaldo. (orgs.). Educação em ciências. Produção de currículos e 
formação de professores. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004. 
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