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RESUMO 

Este estudo surge no contexto de formação de professores de física e objetiva, a partir do 

discurso do professor formador, identificar possíveis modelos pedagógicos e caracterizar 

estilos de pensamento presentes no curso de licenciatura em física do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), utilizando a epistemologia 

de Ludwik Fleck. Caracterizamos a nossa pesquisa como qualitativa de natureza empírica e 

optamos pela Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003). O lócus de nossa 

investigação foi o curso de licenciatura em física do IFRN, Campus Natal Central, e os 

sujeitos da pesquisa, um grupo de professores formadores dessa licenciatura. Foram 

entrevistados dez docentes, sendo seis do núcleo específico da física e quatro das disciplinas 

do núcleo didático-pedagógico. Mediante esse desenho, compusemos uma coleta de dados 

desenvolvida por: 1) entrevista semiestruturada; 2) análise documental. Nas análises dos 

dados, com o suporte das tendências pedagógicas que verificamos em nosso estudo a partir da 

percepção das semelhanças e diferenças entre as concepções apresentadas pelos professores 

sobre: educação e ensino; prática de ensino ideal; função do professor; concepções de 

aprendizagem; e função do aluno e do pensamento ideológico desses professores formadores 

sobre o perfil profissional do egresso, observamos subsídios para identificar indicativos da 

presença de três estilos de pensamento distintos e que se inter-relacionam entre si de forma 

mais ou menos intensa. A relevância do estudo se apresenta na compreensão dos estilos de 

pensamento que participam da dinâmica do curso de formação de professores em física e, por 

consequência disso, na elucidação de uma problemática apontada a priori como motivadora 

da pesquisa, qual seja: a dificuldade de interação comunicativa sobre as práticas educacionais 

entre os professores formadores. Trazemos a epistemologia de Fleck como uma possibilidade 

motivadora de diálogo e negociação, configurando-se, dessa forma, como um instrumento de 

mudança efetiva, tendo em vista a significação da formação de professores de física. 

  

Palavras-chaves: Formação de professores. Epistemologia de Ludwik Fleck. Licenciatura em 

física. Ensino. 
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ABSTRACT 

This study arises in the context of physics teacher training and aims, from the speech of the 

teacher trainer, identify possible pedagogical models and characterize thinking styles present 

in the course of licentiate in physics of IFRN using the epistemology of Ludwik Fleck. We 

classify our research as qualitative with an empirical nature, and for the analysis we chose the 

discursive textual analysis - DTA (MORAES, 2003). The locus of our research will be the 

licentiate in physics at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte - IFRN, Natal-Central Campus and the research subjects, a group of teacher 

trainers of this course. We interviewed ten teachers, being six from the group dedicated to 

physics and four from the group dedicated to didactics and pedagogy. From this design, we 

performed data acquisition consisted of: 1) semi-structured interview, 2) document analysis. 

On the data analysis, with the support of pedagogical trends that were observed in our study 

based on the perception of the similarities and differences between the ideas presented by 

teachers about: education and teaching; ideal teaching practice, teacher's role, learning 

conceptions, and according to the student and on the ideological thinking of these former 

teachers on the professional profile of graduates, we noted subsidies to identify evidences of 

the presence of three distinct thinking styles that interrelate with each other in a considerably 

intense way. The relevance of the study is presented in the understanding of thinking styles 

that participate in the dynamics of the course of teacher training in physics, and by 

consequence, elucidation of a problem pointed out a priori as motivating the research: the 

difficulty of communicative interaction on educational practices among teacher trainers. We 

bring Fleck's epistemology as a motivating possibility of dialogue and negotiation, setting 

thus an instrument of real change, towards the significance of teacher training in physics. 

 

Keywords: Teacher training. Epistemology of Ludwik Fleck. Licentiate in Physics. Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo emerge de uma inquietude profissional da pesquisadora. O percurso 

formativo que iniciamos no curso de formação inicial em Pedagogia e continuamos 

constituindo no exercício da docência
1
 é, para nós, um motivador para a sensibilização das 

questões apontadas nesta pesquisa. Percebemos, na prática educativa, a necessidade de 

repensarmos o percurso formativo dos licenciandos, tendo em vista a profissão para a qual se 

preparam Tomamos, portanto, como motivador da pesquisa a licenciatura em física. 

Os desafios da formação nessa licenciatura crescem dia a dia, alimentados 

principalmente pelo distanciamento – presente inclusive nas ementas de disciplinas e nos 

programas do curso – entre teoria e prática, pela dificuldade de superação da ideia do senso 

comum – tanto no que diz respeito às ciências naturais quanto ao discurso educacional –, 

pelas incertezas curriculares que provocam questionamentos entre alunos e professores acerca 

do perfil do profissional em formação etc. Nesse sentido, consideramo-nos como pesquisador 

que faz também parte do contexto pesquisado, já que nossa atividade docente se constituiu, 

por um determinado período, nessa licenciatura em física. 

Imersos nessa configuração educacional de formação de educadores, percebemos 

como relevante um estudo que (re)signifique a formação inicial de professores de física, na 

medida em que esses profissionais estão e/ou estarão educando os nossos jovens e crianças e 

devem ter consciência valorativa do ensino de ciências, a fim de que possam se perceber 

como agentes atuantes e influenciadores na sociedade e, dessa forma, atuar de maneira 

coerente numa perspectiva realmente formadora. Essa ideia é reforçada por Bizzo (1998, p. 

11), que afirma: “Ensinar Ciências no mundo atual deve constituir uma das prioridades para 

todas as escolas, que devem investir na edificação de uma população consciente e crítica 

diante das escolhas e decisões a serem tomadas”. 

O objetivo de nossa pesquisa é, a partir do discurso do professor formador, 

identificar possíveis modelos pedagógicos e caracterizar estilos de pensamento presentes 

no curso de licenciatura em física do IFRN, utilizando a epistemologia de Ludwik Fleck.  

                                                
1 Fazer assumido desde 2010.1 até 2012.2, anos em que lecionamos no curso de Licenciatura em Física, nas 

disciplinas de Psicologia Educacional, Didática e Mídias Educacionais, no IFRN Campus Santa Cruz.  
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O lócus de nossa investigação é o curso de licenciatura em física do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal Central
2
, e 

os sujeitos de pesquisa, um grupo de professores formadores dessa licenciatura. Foram 

entrevistados 10 docentes, sendo 6 o núcleo específico da física
3
 e 4 das disciplinas do núcleo 

didático-pedagógico. Utilizamos como critério principal de delimitação dos sujeitos a atuação 

profissional dos docentes no curso de licenciatura em física no IFRN Campus Natal Central 

nos últimos 2 anos.  

Nessa perspectiva, a nossa trajetória de pesquisa apresenta-se nesta dissertação em três 

capítulos, além desta Introdução e das Considerações Finais. Sob o título “Formação de 

professores de física no Brasil e no IFRN: uma breve caracterização”, é apresentada, no 

segundo capítulo, uma breve caracterização da problemática da formação de professores no 

Brasil e no IFRN. Desenvolvemos nosso estudo partindo dos primeiros marcos legais para a 

formação de professores no Brasil e caminhamos no sentido de direcionar nossa discussão à 

formação de professores de ciências naturais e, mais especificamente, de física. Utilizamos 

como principais referenciais teóricos os estudos de Moacyr (1939), Barros (1959), Vicentini e 

Lugli (2009), Fogaça (1998), Leite (1996) e Salerno (1994). Desenvolvemos também, nesse 

capítulo, uma problematização acerca dos modelos de educação e saberes formativos que 

podem agregar valor à formação inicial de professores, de modo a direcionar a constituição do 

perfil profissional docente de alunos da licenciatura. Para tanto, tomaremos como suporte 

teórico, principalmente, os estudos de Tardif (2012), Carvalho e Gil-Pérez (2011), Imbernón 

(2006), Freire (1996), dentre outros. 

No segundo capítulo, também apresentamos a instituição lócus da investigação, 

caracterizando-a desde os objetivos de sua implantação até os dias atuais, fazendo uma 

contextualização da implantação da licenciatura. Para finalizar esse capítulo, fazemos uma 

breve análise do percurso do atual currículo da licenciatura em física do IFRN, tomando como 

                                                
2 Esse campus foi escolhido como lócus de pesquisa em função de já possuir turma de egressos, diferentemente 

da atual realidade do campus Santa Cruz, que constituiu a sua primeira turma em 2009.2, com previsão para 

formatura em 2013.1 (semestre que finaliza em outubro de 2013, em função de duas greves no período 2009.2 – 

2013.1). 
3 Nomenclatura utilizada no Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Física na modalidade 

Presencial. Conforme o PPC de 2012: 
- o núcleo específico compreende conhecimentos científicos que fundamentam a formação do professor da 

educação básica em uma determinada área do saber sistematizado historicamente. A estruturação desse núcleo 

deve atender à exigência do domínio acerca dos conceitos fundamentais, das estruturas básicas da disciplina de 

formação e das metodologias de didatização de tais conhecimentos, e; 

- o núcleo didático-pedagógico compreende conhecimentos que fundamentam a atuação do licenciado como 

profissional da educação. Na perspectiva do entrecruzamento entre saber acadêmico, pesquisa e prática 

educativa, o núcleo aborda as finalidades da educação na sociedade, os conhecimentos didáticos, os processos 
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base as reformulações pelas quais a matriz curricular e o Projeto Político de Curso (PPC) 

passaram desde a sua implementação. 

O terceiro capítulo de nossa dissertação compreende a epistemologia de Ludwick 

Fleck e traz uma breve bibliografia e explanação de sua principal obra – Gênese e 

desenvolvimento de um fato científico –, para então contextualizar seus conceitos 

epistemológicos à formação de professores.  

O quarto capítulo compreende a parte empírica da pesquisa. É nele que discutimos a 

metodologia adotada em nosso estudo e nosso desenho de pesquisa, apresentamos e 

realizamos a análise dos dados coletados. Devido ao fato de a nossa pesquisa ser qualitativa, 

de natureza empírica e utilizar como referencial a Análise Textual Discursiva (ATD), fez-se 

necessário.  nesse capítulo, um detalhamento dos procedimentos de análise para em seguida 

expormos os conteúdos dos documentos e as falas dos sujeitos, com as posteriores 

categorizações e análises.  

Nas Considerações Finais, trazemos questões relativas às contribuições a partir do 

referencial fleckiano, que extraímos e nossa pesquisa, para a licenciatura em física. Nessa 

perspectiva, discutimos sobre a compreensão da dimensão profundamente histórica e 

contextual do conhecimento e das práticas educativas no compartilhamento de estilos de 

pensamento presentes na licenciatura em física do IFRN Campus Natal Central. A partir desse 

entendimento, propomos justificativas e encaminhamentos para que os professores 

formadores reflitam acerca de sua prática educativa no sentido de articular e integrar os 

conhecimentos das diferentes áreas, evitando uma simples sobreposição de saberes. 

A relevância do estudo se apresenta na compreensão dos estilos de pensamento que 

participam da dinâmica do curso de formação de professores em física. Por consequência 

disso, na elucidação de uma problemática apontada a priori como motivador da pesquisa e na 

dificuldade de interação comunicativa sobre as práticas educacionais entre os professores 

formadores.   

Nesse desfecho, julgamos, ainda, ser necessário apresentar um caráter de continuidade, 

visto que o assunto abordado não se extingue com as discussões realizadas, mas, ao contrário, 

apresenta material de fértil investigação. Procuramos realçar as contribuições que o 

referencial fleckiano traz para a licenciatura em física considerando os resultados obtidos na 

análise. Pretendemos, em um momento posterior, dar continuidade aos estudos outrora 

iniciados e, com isso, aprofundar esse tema, trazendo contribuições na forma de proposições 

                                                                                                                                                   
cognitivos da aprendizagem, a compreensão dos processos de organização e de gestão do trabalho pedagógico e 

a orientação para o exercício profissional em âmbitos escolares e não escolares. 
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práticas à formação de professores de física. Com isso, concluímos parcialmente o nosso 

estudo, de modo a, assim como Assmann (2003) propõe, reencantar a educação no nosso 

contexto do ensino de física, a partir da ressignificação de coletivos. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA NO BRASIL E NO 

IFRN: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 
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2.1 Breve panorama sobre formação docente 

 

 

Para fundamentar este estudo, faz-se necessário refletir a respeito da documentação 

oficial brasileira a respeito da educação em geral e da formação de professores nos cursos de 

licenciatura. Nessa perspectiva, objetivamos promover uma discussão sobre as bases legais 

para a educação brasileira e sobre os cursos de licenciatura, em seu aspecto de disseminadores 

de saberes formativos e saberes docentes. Assim, tomaremos como suporte teórico, 

principalmente, os estudos de Tardif (2012), Vicentini e Lugli (2009), Carvalho e Gil-Pérez 

(2011) e Carvalho et al. (2010). 

Iniciaremos explicitando o conceito de Educação na atual Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB – Lei n. 9.394/96), estabelecendo a relação entre sua finalidade, seus princípios e sua 

contextualização na sociedade atual para o Ensino de Ciências e, no caso específico desta 

pesquisa, para a licenciatura em física. Acreditamos que, ao discutir as questões da legislação 

e do contexto em que acontece a formação de professores, com ênfase no professor formador, 

estamos considerando a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, de modo 

a resgatar o papel do professor e destacar a importância de se pensar a formação numa 

abordagem que vai além da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional da profissão docente, bem como sua imersão no contexto social da informação 

e do conhecimento. Em outras palavras, ao compreendermos o papel que os licenciandos em 

física vão exercer na profissão docente, percebemos a relevância do professor formador e o 

seu modo de compreender a sociedade, a educação e a disciplina que leciona no contexto em 

que se dá a constituição do perfil do profissional licenciando.  

De acordo com o artigo 1º do Título I da LDB, a Educação abrange “processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”.  

Essa legislação disciplina, entre outros, a educação escolar desenvolvida 

predominantemente por meio de ensino, em instituições próprias, que está vinculada ao 

mundo do trabalho e da prática social. Entre os 92 artigos, 9 títulos e 5 capítulos da lei 

educacional vigente no país, é possível encontrar como sendo um dos seus fins e princípios “o 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo segundo). Ao 

refletirmos acerca desse princípio com base em concepções pedagógicas, deparamo-nos com 
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uma verdadeira confusão conceitual. Isso porque, analisando isoladamente o trecho que se 

refere à “qualificação para o trabalho”, podemos estar frente a um princípio que levanta a 

bandeira da qualidade total, da ideologia neoliberal, resquícios no Brasil da Lei n. 4.024/61 (a 

primeira LDB), que favorecia os interesses privatistas, dentre outros pontos, ao permitir que 

os empresários da educação ocupassem cargos nos conselhos de educação em nível federal e 

estadual. Podemos, por outro lado, estar nos deparando com uma “qualificação para o 

trabalho” que caminhe para o princípio das habilidades e competências de Philippe Perrenoud 

(1993, 1999, 2002). Além disso, pode ser uma “qualificação para o trabalho” que se 

fundamente em consonância com o pensamento de Freire (1989, 1996) e a educação 

problematizadora na formação para o trabalho.  Em face desse exemplo, percebemos o quanto 

a compreensão do que seja a educação e de como ela se constitui pode determinar e direcionar 

a prática e os princípios educativos dos seus profissionais.  Percebemos que a diretriz base 

para a educação nacional (LDB), ao entrar em um contexto, em uma linguagem, em um 

círculo de especialistas, constitui-se e transforma-se em prática.  Partindo dessa perspectiva, 

caracterizamos os cursos de licenciatura como modalidades de educação para o trabalho, já 

que, ao longo dos anos de formação inicial, o licenciando vai se constituindo profissional, 

social e linguisticamente, agregando saberes, práticas e discursos e, a partir de então, 

desenvolvendo seu próprio perfil profissional docente. 

Ao falarmos sobre formação e profissionalização docente, compreendemos que é 

importante contextualizar o percurso formativo da qualificação desses profissionais no Brasil. 

Nesse sentido, em uma breve reflexão sobre a movimentação histórica da formação e 

profissionalização de professores e da docência no Brasil (VICENTINI; LUGLI, 2009), é 

possível perceber que a prática do oficio foi se construindo, em nosso país, baseada em um 

contexto em que permeava a ausência de preocupações pedagógicas com a composição da 

docência como categoria profissional. Vicentini e Lugli (2009) localizam tal contexto, 

afirmando: 

 

 

Pode-se partir da imagem de mestres miseráveis, despreparados, mantendo a 

disciplina entre seus alunos de modo violento, cujas possibilidades foram 

progressivamente se transformando até se aproximarem de maneiras de 
ensinar mais aperfeiçoadas. [...] Nessa perspectiva, a precariedade seria o 

retrato do ensino elementar público no período imperial e o “progresso”, por 

sua vez, caracterizaria o inicio de processo de profissionalização do 
magistério durante a República (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 209). 
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De uma maneira geral, o estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico 

dos professores para o exercício de suas funções está ligado à institucionalização da instrução 

pública no mundo moderno, ou seja, em nível mundial, isso acontece subordinado à 

implementação das ideias liberais de secularização e extensão do ensino primário a todas as 

camadas da população. É verdade que os movimentos da Reforma e Contrarreforma, ao 

darem os primeiros passos para a posterior publicização da educação, também contemplaram 

iniciativas pertinentes à formação de professores. Porém, somente com o ideário da 

Revolução Francesa, concretizou-se a ideia de uma escola normal a cargo do Estado, 

destinada a formar professores leigos, ideia essa que encontraria condições favoráveis no 

século XIX, quando, paralelamente à consolidação dos Estados Nacionais e à implantação dos 

sistemas públicos de ensino, multiplicaram-se as Escolas Normais. 

Antes, porém, que se fundassem as primeiras instituições destinadas a formar 

professores para as escolas primárias, já existiam preocupações no sentido de selecioná-los. 

Iniciativas pertinentes à seleção não somente antecedem as de formação, mas permanecem 

concomitantemente com estas, uma vez que, criadas as Escolas Normais, estas seriam por 

muito tempo insuficientes numericamente, dada a necessidade. 

Relatos do século XIX, evidenciados por Vicentini e Lugli (2009), sobre a profissão 

docente no Brasil dão conta da heterogeneidade no “concurso de licenciamento”, processo 

pelo qual o candidato poderá obter sua “cadeira” (direito oficial de lecionar em escolas). Essa 

seleção consistia de uma prova, em que eram avaliadas as qualidades morais do candidato, 

julgado por pessoas eminentes da sociedade através de documento de “boa morigeração”, 

atestado por meio de cartas de recomendação do padre da paróquia.  Outra etapa do 

“concurso” era a de averiguação se o candidato dominava as matérias que iria ensinar. 

A primeira escola normal brasileira foi criada na Província do Rio de Janeiro, pela Lei 

n. 10, de 1835, que determinava: “Haverá na capital da Província uma escola normal para nela 

se habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os 

professores atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas 

de ensino mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827” (BRASIL, 1835 apud MOACYR, 

1939, p. 191). 

A primeira escola normal do Brasil teve duração efêmera, sendo suprimida em 1849. 

Na verdade, em todas as províncias as Escolas Normais tiveram uma trajetória incerta e 

atribulada, submetidas a um processo contínuo de criação e extinção, somente logrando algum 

êxito a partir de 1870, quando se consolidaram as ideias liberais de democratização e 

obrigatoriedade da instrução primária, bem como de liberdade de ensino. 
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De 1868/1870 em diante, transformações de ordem ideológica, política e cultural 

seriam acompanhadas de intensa movimentação de ideias, com profundas repercussões no 

setor educacional, que passava a assumir uma importância até então não vislumbrada. A 

crença de que “um país é o que a sua educação o faz ser” generalizava-se entre os homens de 

diferentes partidos e posições ideológicas e a difusão do ensino ou das “luzes”, como se dizia 

frequentemente nesse período, era encarada como indispensável ao desenvolvimento social e 

econômico da nação (BARROS, 1959, p. 23). Com vistas a uma maior disseminação do 

ensino, tornam-se objeto de frequentes cogitações algumas teses, entre elas: a obrigatoriedade 

da instrução elementar, a liberdade de ensino em todos os níveis e a melhor capacitação de 

profissionais do ensino. É no contexto desse ideário de popularização da educação que as 

Escolas Normais passam a ser reclamadas com maior constância e coroadas de algum êxito. 

A historiografia da formação de professores no Brasil não nos permite, portanto, uma 

visão simplista de que com a proclamação da república, em 1889, todo um direcionamento 

educacional rapidamente se modificou com um marco temporal e definitivo. O que 

percebemos é que a modificação foi lenta e permeada por alguns processos de reforma no 

ensino. Podemos citar o exemplo do caso paulista, conforme caracterizam Vicentini e Lugli 

(2009, p. 214): 

 

Nos anos de 1892 e 1893, o governo republicano iniciou, nesse estado, uma 
reforma do ensino que seria decisiva para a configuração do trabalho dos 

professores nas décadas seguintes. Tratou-se de um conjunto de iniciativas 

que visavam a estruturar um sistema escolar. Foi nessa perspectiva que em 

1894 o edifício da Escola Normal da Praça foi inaugurado, representando 
durante décadas o estabelecimento modelar para a formação de docentes no 

estado. 

 

 

Os primeiros cursos de formação de professores, em termos de licenciatura, surgiram 

no Brasil nos anos 1930, com a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, e 

foram regulamentados, pela primeira vez, nos termos do Decreto-Lei n. 1.190/1939, que dá 

organização à Faculdade Nacional de Filosofia. É interessante lembrar que nesse decreto 

propunha-se a formação de pedagogos bacharéis, técnicos em educação. Em seu capítulo V, 

que versa “das cadeiras e do pessoal docente e administrativo”, o Decreto-Lei explicita, em 

seu artigo 49: 

 

Art. 49. Ao bacharel, diplomado nos termos do artigo anterior, que concluir 

regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta lei será conferido o 
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diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu curso de 

bacharelado (BRASIL, 1939). 

 

 

Essa formulação é decorrente da concepção normativa da época, que alinhava todas as 

licenciaturas ao denominado “esquema 3+1”, pelo qual era feita a formação de bacharéis nas 

diversas áreas das ciências humanas, sociais, naturais, letras, artes, matemática, física e 

química. Seguindo esse esquema, os cursos ofereciam o título de bacharel a quem cursasse 

três anos de estudos em conteúdos específicos da área, quais sejam: fundamentos e teorias 

educacionais; e o título de licenciado – que permitia atuar como professor – aos que, tendo 

concluído o bacharelado, cursassem mais um ano de estudos, dedicados à Didática e à Prática 

de Ensino. 

As mudanças sociais e políticas ocorridas no país, a partir da década de 1950 

implicaram a promulgação de uma Lei instituindo as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei 4.024 –, que, ao ser aprovada, em 1961, pouca coisa correspondia aos interesses e 

necessidades educacionais expressos no projeto original. Em meados da década de 1950, uma 

série de iniciativas foi tomada no sentido de formar o maior número possível de professores, 

produzindo-se materiais didáticos e oferecendo-se alternativas de formação em serviço para 

aqueles que não haviam cursado as Escolas Normais. De fato, nesse período, visualizamos 

que as preocupações com a infância e com uma pedagogia mais eficaz não eram inéditas, uma 

vez que se assemelhavam aos chamados “métodos ativos” da Escola Nova, preconizados 

desde as décadas iniciais do século XX. Com a progressiva expansão da rede escolar e da 

formação de professores, percebemos consolidação dos objetivos educacionais do referido 

modelo pedagógico, disseminando-se entre os professores de todo o país como o modelo ideal 

de ensino. Esse pensamento educacional vigente vai constituindo uma motivação extra à 

prática docente: 

 

 

Nos idos de 1950 já não se poderia reprovar 80% dos alunos de uma turma 

sem que se levantassem suspeitas com relação à competência do docente. 

Isso sem mencionar a denúncia cada vez mais forte da ineficiência e do 
desperdício que a repetência e a evasão representavam para o país. Os 

professores passaram a agregar a sua clássica responsabilidade moral pelo 

futuro das novas gerações à responsabilidade econômica pelo bom uso dos 
recursos públicos no sistema de ensino (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 221). 

 

 



20 

 

É preciso ressaltar que desde esse momento já se associava o sucesso desejado dos 

professores, em grande parte, à formação inicial para o exercício da docência. Nesse sentido, 

o preparo pedagógico entra novamente em questão a partir da década de 1960.  

Foi também nessa década que se desenvolveram amplas discussões no seio das 

Universidades brasileiras, com a participação de toda a comunidade universitária, objetivando 

traçar os rumos a serem seguidos pela educação superior. No entanto, a Lei n. 5.540/68, que 

trata da Reforma Universitária, foi promulgada à revelia desses debates e discussões. 

Algumas inovações foram trazidas por essa Lei para o cotidiano das Universidades, dentre as 

quais podemos destacar: implantação do sistema de créditos; departamentalização; 

manutenção dos cursos de pequena duração; manutenção da unidade de ensino e pesquisa; 

obrigatoriedade de frequência. Foi ainda na vigência dessa Lei que se introduziu o Concurso 

Vestibular único e classificatório. 

 Verificamos também que, desde meados de 1970, ressalta-se que a educação geral e a 

educação profissional começaram a ser intensamente vistas de forma inter-relacionadas 

(FOGAÇA, 1998). Isso ocorreu em decorrência da política neoliberal, defendida como uma 

multiplicidade de mudanças instituindo novas relações internacionais nos âmbitos econômico, 

social, político e tecnológico, e da emergência de um sistema de produção sustentado na 

automação flexível (FIORI, 1998; SCHERER, 1997). Desse modo, o ensino superior passa a 

ser colocado em pauta quando o tema é a reestruturação produtiva e sua relação com o 

mercado de trabalho (LEITE, 1996; SALERNO, 1994). 

Inferimos que essas mudanças levaram as organizações formais de educação superior 

a se reestruturarem, consequentemente, repercutindo no delineamento de um perfil 

profissional mais compatível com a nova realidade. No início da década de 1970, outro 

momento se evidenciou com a Lei 5692/71 e, considerando a realidade brasileira, é possível 

verificar que essa reforma permitiu a formação de quadros profissionais para o ensino geral, 

sem incompatibilizar a possibilidade de continuidade dos estudos em níveis superiores. 

O descompasso entre a referida Lei e a realidade socioeconômica e política do país 

provocou no final da década de 1970 uma ampla discussão, culminando com a realização do I 

Seminário de Educação Brasileira, que iniciou o movimento de reformulação dos cursos de 

formação de professores no Brasil, tendo como alicerce a reestruturação dos cursos de 

Pedagogia e, posteriormente, as licenciaturas em geral. 

A ênfase em uma formação generalista e a ampliação das possibilidades de 

experiência prática durante o curso superior são avaliadas como alternativas para atender à 

exigência de um perfil multiprofissional, ou seja, a organização formal está sendo convocada 
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a assumir um duplo papel: o de educar, que não se restringe à mera instrução, e o de preparar 

profissionais para suprir as novas demandas do mercado 

No Brasil, até a década de 1970, os cursos de licenciatura eram de curta duração e não 

satisfaziam as necessidades teóricas exigidas pela prática docente. As licenciaturas curtas ou 

de 1º Grau foram instituídas pela Lei n. 5.692/71 (artigo 30) como formação mínima para o 

exercício do magistério, criadas para atender a uma nova demanda de professores e 

impulsionadas pelo déficit de docentes no ensino fundamental primário de 1ª a 4ª série. 

Esse modelo de licenciatura curta estabelecia o tempo de três anos de graduação com 

habilitação para o exercício do magistério nas seis primeiras séries do ensino fundamental. 

Contava com as seguintes disciplinas: Psicologia da Educação, Didática, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 1° e 2° Grau e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, 

consistindo 1/8 da carga horária do curso (Resolução CFE n. 894/69). 

Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), diversos outros 

decretos e resoluções passaram a tratar da formação dos professores. Ocorreu o fim das 

licenciaturas de curta duração, registrado no Art. 62 da Lei n. 9.394/96 e vedado a partir de 

1998, em consequência do que dispõe o artigo 62 da LDB (Parecer CNE/CES n. 630/97 e 

Parecer CNE/CES n. 431/98), com recomendação de complementação de estudos para 

licenciatura plena pela Resolução CNE/CES n. 2, de 19 de maio de 1999. 

O modelo de licenciatura curta não se mostrou eficaz na formação profissional por não 

atender às necessidades de habilitação profissional docente. Daí em diante, formar professores 

para a educação básica ocorreria exclusivamente através de licenciaturas plenas. 

Um decreto complementar à LDB estabeleceu que as licenciaturas deveriam ter uma 

base comum e um currículo norteado por competências e fundamentado na associação entre 

teoria e prática. As faculdades precisariam, para tanto, criar vínculos com os sistemas de 

ensino, participando do dia a dia das escolas e usando-as como campo de estudos. 

Além disso, nos termos da Resolução CNE n. 02/97, poderão ser desenvolvidos 

programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de diploma de nível 

superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, em 

áreas de conhecimento ou disciplinas de sua especialidade. 

A partir de 2002, foi instituído, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, o curso de licenciatura, de graduação 

plena, através da Resolução CNE/CP n. 1 de 18 de fevereiro de 2002
4
, que “constituem os 

                                                
4 Diário Oficial da União, Brasília, 04/03/2002, Seção 1, p. 8. 



22 

 

princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da 

educação básica” (BRASIL, 2002). 

Nesse documento, um novo enfoque para a formação de professores no Brasil é 

introduzido, com os fundamentos doutrinários e princípios orientadores apontados no Parecer 

CNE/CP 9/2001. Entre eles, a concepção de competência como núcleo central na orientação 

do curso de formação inicial; a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor através do entendimento das concepções de aprendizagem, do conteúdo, da 

avaliação e da pesquisa como elementos essenciais na formação profissional do professor. As 

diretrizes estabelecem, de modo geral, a seleção dos conteúdos, sua articulação com as 

didáticas específicas e o desenvolvimento das competências referentes: ao “comprometimento 

com os valores inspiradores da sociedade democrática”; “à compreensão do papel social da 

escola”; “ao domínio dos conteúdos a serem socializados”; “ao domínio do conhecimento 

pedagógico”; “ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica”; “ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional” (BRASIL, 2002). 

O parecer estabelece, ainda, diretrizes para a organização da matriz curricular através 

de vários eixos articuladores: disciplinaridade e interdisciplinaridade; formação comum e 

formação específica; conhecimentos a serem ensinados e conhecimentos educacionais e 

pedagógicos (transposição didática); dimensões teóricas e práticas. 

Nas atuais diretrizes curriculares, há uma explícita referência aos conteúdos de 

formação do licenciado e uma recorrente alusão a temáticas da educação básica a serem 

incluídas no curso. Não se pode esquecer que essas diretrizes foram concebidas segundo a 

ideia de superação entre licenciatura e bacharelado e a proposta de criação de Institutos 

Superiores de Educação (ISE), responsáveis pela formação inicial dos educadores fora das 

Universidades (Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CP 9/2001, 27/2001, 1/2002)
5
. 

Em relação à Resolução n. 09/2002-CNE/CES, de 11/03/2002, e ao Parecer n. 

1.304/2001-CNE/CES, de 06/11/2001, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de bacharelado e licenciatura em física, no que se refere à licenciatura, 

encontramos no item segundo, que trata das competências e habilidades, o seguinte:  

 

                                                
5 Em maio de 2000, o MEC divulgou para debates uma “proposta de diretrizes para a formação inicial de 

professores da educação básica em nível superior”, na qual a tônica é a separação total entre licenciatura e 
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As habilidades específicas dependem da área de atuação, em um mercado 
em mudança contínua, de modo que não seria oportuno especificá-las agora. 

No caso da licenciatura, porém, as habilidades e competências específicas 

devem, necessariamente, incluir também: 
1. o planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas 

em física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas; 

2. a elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, 

identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais 
(BRASIL, 2001). 

 

 

Ou seja, há nas diretrizes para a licenciatura em física, explicitamente, a articulação de 

saberes como uma competência necessária e que aponta para determinadas habilidades que 

dão a caracterização do perfil profissional do licenciado ao final do curso.  Esse documento 

também identifica o licenciado em física sob o perfil de Físico-Educador: 

 

 

Físico-educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação 

do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação 
no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação 

científica, como vídeos, “software”, ou outros meios de comunicação. Não 

se ateria ao perfil da atual licenciatura em física, que está orientada para o 
ensino médio formal (BRASIL, 2001). 

 

 

Assim, a Universidade ou os Institutos de Educação Superior, como formadores, 

devem oferecer o conhecimento necessário para a execução da educação como parte 

fundamental para a promoção da transformação social e cultural de um povo. Representa, 

portanto, uma unidade física e corporativa que capacita e orienta profissionais para o mercado 

de trabalho de acordo com as habilidades e especificidades de cada um, a fim de suprir as 

necessidades da sociedade na qual estão inseridos. 

Segundo a LDB, o ensino superior tem como finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

devendo estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, assim como incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação 

científica. Visa, assim, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da 

cultura, desenvolvendo, desse modo, o entendimento do homem e do meio em que vive, além 

                                                                                                                                                   
bacharelado, o que já tinha sido proposto em documento preliminar de outra comissão, em 1999 (GT: Subsídios 
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de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação (BRASIL, 1996, Capítulo IV). 

A formação de professores atualmente no Brasil acontece por meio de cursos de 

formação inicial (licenciatura), em nível de educação superior, sob a responsabilidade de 

Universidades, Faculdades e Institutos Federais. 

É importante que se considerem alguns dilemas enfrentados pelos cursos de 

licenciatura desde suas origens e para os quais até hoje não foram encontradas soluções 

satisfatórias. Um deles diz respeito a não superação do chamado “esquema 3+1”, que ainda 

persiste. Outro problema engloba a dicotomia entre o bacharelado e a licenciatura. Essas 

problemáticas serão vislumbradas em nossa pesquisa a partir da perspectiva dos docentes 

formadores de professores. 

Compreendemos que ao longo do curso de formação inicial, e balizado também por 

experiências anteriores, crenças e reflexões sobre seus próprios docentes, o licenciando vai 

constituindo o seu perfil profissional, o que corresponde ao desenvolvimento do domínio de 

uma série de saberes, capacidades e habilidades especializadas que o fazem ser competente no 

exercício da docência, além de uni-lo a um grupo profissional organizado e sujeito a controle, 

como defende Imbernón (2006). 

Aqui, cabe lembrar Freire (1996), ao expressar que o ensinar não se limita apenas à 

transferência de conhecimentos, mas também ao desenvolvimento da consciência de um ser 

humano inacabado, em que o ensinar se torna um compreender a educação como uma forma 

de intervir na realidade da pessoa e do mundo. Nesse caso, no curso de formação de 

professores, no contato com os docentes formadores, o licenciando vai se desenvolvendo 

como partícipe de um grupo específico, o de professores. Segundo Tardif
6
 (2012, p. 228), 

agregar saberes é o que proporciona a “senha” ao grupo: 

 

Esse postulado é o seguinte: os professores de profissão possuem saberes 
específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito 

de suas tarefas cotidianas. Noutras palavras, o que se propõe é considerar os 

professores como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes 

específicos ao seu ofício, ao seu trabalho.  

 

 

                                                                                                                                                   
para a elaboração de diretrizes curriculares para cursos de formação de professores, 1999).  
6 De acordo com Tardif (2012), os saberes docentes são plurais e heterogêneos, formados pelos saberes da 

formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. 
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Tardif (2012, p. 60-199) compreende saberes docentes como aqueles que englobam 

“os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes” que orientam 

o trabalho do professor. Contudo, para ele, não é qualquer manifestação do professor que é 

considerada um saber, pois somente se pode falar em saberes nos casos em que o docente é 

capaz de apresentar razões de diversas naturezas que justifiquem “seus pensamentos, seus 

juízos, seus discursos, seus atos”. Para Tardif (2002, p. 39), o professor formador é “alguém 

que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 

conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. O autor também argumenta que 

“o saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores 

individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional, para a ela adaptá-lo e 

transformá-lo” (TARDIF, 2002, p. 15). 

Nesse sentido, a formação de professores, segundo Tardif (2012), apresenta um sério 

problema, que é a não consideração do indivíduo em formação no desenvolvimento de seus 

próprios saberes profissionais.  

 

 

Os alunos passam pelos cursos de formação de professores sem modificar 
suas crenças anteriores sobre o ensino. E, quando começam a trabalhar como 

professores, são principalmente essas crenças que eles reativam para 

solucionar os seus problemas profissionais (TARDIF, 2012, p. 261). 

 

 

Essa questão é problematizada pelo autor, que propõe ser impossível determinar de 

onde cada licenciando trará os subsídios necessários para a constituição de seus saberes 

profissionais. Porém, ele chama a atenção para o papel que o professor formador exerce nesse 

diálogo entre o licenciando e o método, a teoria, a realidade profissional e a prática educativa. 

Tardif (2012, p. 273) afirma: 

 

Esse modelo trata os alunos como espíritos virgens e não leva em 

consideração suas crenças e representações anteriores a respeito do ensino. 

Ele se limita, na maioria das vezes, a fornecer-lhes conhecimentos 
proposicionais, informações, mas sem executar um trabalho profundo sobre 

os filtros cognitivos, sociais e afetivos através dos quais os futuros 

professores recebem e processam essas informações. Ora, esses filtros, como 
indicamos a pouco, permanecem fortes e estáveis através do tempo, pois 

provêm da história de vida dos indivíduos e de sua história escolar. 

Consequentemente, a formação para o magistério tem um impacto pequeno 

sobre o que pensam, creem e sentem os alunos antes de começar. Na 
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verdade, eles terminam a sua formação sem terem sido abalados em suas 

crenças, e são essas crenças que vão reatualizar no momento de aprenderem 

a profissão na prática e serão habitualmente reforçadas pela socialização na 
função de professor e pelo grupo de trabalho nas escolas, a começar pelos 

pares, os professores experientes.  

 

 

Compreendemos, no entanto, que os licenciandos são aprendizes que estão ativamente 

construindo visões a respeito de ensino e aprendizagem, baseadas nas experiências pessoais 

desenvolvidas durante o curso de formação inicial, que são fortemente influenciadas por 

concepções, percepções, atributos e habilidades previamente construídos e trazidos para o 

curso, tanto sobre o conteúdo da área quanto sobre a natureza e o propósito da aprendizagem, 

do ensino e dos papéis que a própria dinâmica estabelece como apropriados para alunos e 

professores. Conforme Gunstone e Northfield (1994), tais ideias e atitudes podem estar em 

conflito com o que será aprendido, constituindo-se um fator de resistência dos alunos para 

entrarem no processo de aprendizagem efetiva sobre ser professor. 

Para essa questão, Tardif (2012) convoca os professores formadores a refletirem, para 

que a distância entre as “teorias professoradas” e a “teoria praticada” seja minimizada nas 

licenciaturas. Os professores formadores precisam, com isso, deixar de lado a ilusão de que 

não possuem práticas de ensino, ou que estas não constituem objeto legítimo para pesquisa, e 

passar a realizar pesquisas e reflexões criticas sobre suas próprias práticas e sobre como elas 

vêm repercutindo na formação de seus alunos. É importante repensar isso, tendo em vista os 

objetivos iniciais que esse professor formador propõe para a educação, o ato de ensinar, a 

formação de professores etc. Somente desenvolvendo essa tarefa cotidianamente nas 

Universidades é que poderemos, segundo Tardif (2012 p. 276), “eliminar o véu que turva a 

visão e restringe a capacidade de reação” dos formadores. 

Assim, se quisermos que os futuros professores construam o seu conhecimento sobre o 

ensino, aqui também não podemos apresentar propostas didáticas acabadas, mas favorecer um 

trabalho de “mudança didática” (GIL, 1991; GIL; CARVALHO, 2011) que os conduza, a 

partir de suas próprias concepções, a ampliar seus recursos e a modificar suas ideias e atitudes 

de ensino.  

Em se tratando da formação de professores de ciências, estudos relevantes vêm sendo 

desenvolvidos no sentido de compreender a sua dinâmica de formação inicial. Destacamos 

nesse sentido as contribuições de Carvalho (2006, 2012) e Krasilchik (1996). 

Carvalho (2006, 2012) discute a formação de professores de ciências num contexto 

amplo, que emerge da sala de aula e da metodologia do professor, para considerar os 
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resultados desta para o aluno, a educação e a sociedade brasileira. Nessa direção, a autora 

propõe uma reflexão sobre o que chama de “enculturação científica” (ou alfabetização 

científica), apontada na literatura atual como condição fundamental para que os indivíduos 

participem de forma crítica e consciente da realidade na sociedade contemporânea. Assim, 

Carvalho (2012) chama a atenção para a necessidade de pesquisas na área de formação de 

professores de ciências/física que a ressignifiquem diante das atuais exigências da sociedade, 

que podem ser trabalhadas a partir de contribuições dessa disciplina. Justificando esse 

pensamento, a autora cita Cachapuz et al. (2005 apud CARVALHO, 2012, p. 22): 

 

 

Não podemos nos dar ao luxo de nossos alunos não entenderem ou não 

gostarem de física, pois a contribuição dessa área do conhecimento tem 
importância cada vez maior na sociedade, possibilitando novas tecnologias e 

seu uso por um número cada vez maior de pessoas. Além disso, mas não 

menos importante, a física contribui para a construção de conhecimento 
relacionado aos fenômenos naturais e para o entendimento das ações 

humanas sobre a natureza.  

 

 

Carvalho (2012) afirma a necessidade atual de que a formação de professores de 

ciências se modifique, mas é categórica ao enfatizar que essa mudança não deve consistir 

apenas em termos de acrescentar ou retirar alguns tópicos do conteúdo de física ou do 

conteúdo educacional, sendo também “necessário que mude em termos de atitudes e valores” 

(CARVALHO, 2012, p. 39).  

Para Krasilchik (1996), o cidadão considerado “alfabetizado em Ciência” não pode 

ignorar o papel fundamental da Ciência e da Tecnologia na sociedade contemporânea. Desse 

modo, além de conhecer os produtos e processos tanto da Ciência como da Tecnologia, é 

fundamental analisar o seu papel como instituição social.  

Particularizando o nosso estudo para o caso da formação de professores de física, 

percebemos que, no Brasil, esta é tradicionalmente oferecida pelas Universidades dentro de 

um modelo que se convencionou chamar “3 + 1”, desde o Decreto-Lei n. 1.190/1939, que 

distribuía a formação do profissional de acordo com o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Composição curricular do licenciando em física, de acordo com o Decreto-Lei n. 

1.190/1939 

SECÇÃO III 

Do curso de física 

    Art. 11. O curso de física será de três anos e terá a seguinte seriação de disciplinas: 

    Primeira série: 

1. Análise matemática. 

2. Geometria analítica e projetiva. 

3. Física geral e experimental. 

     Segunda série: 

1. Análise matemática. 

2. Geometria descritiva e complementos de geometria. 

3. Mecânica racional. 

4. Física geral e experimental. 

     Terceira série: 

1. Análise superior. 

2. Física superior. 

3. Física matemática. 

4. Física teórica. 

SECÇÃO XII 

Do curso de didática 

    Art. 20. O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das seguintes 

disciplinas: 

1. Didática geral. 

2. Didática especial. 

3. Psicologia educacional. 

4. Administração escolar. 

5. Fundamentos biológicos da educação. 

6. Fundamentos sociológicos da educação. 

 

Ao longo dos anos e de reformas educacionais, esse modelo foi se modificando em sua 

estrutura curricular, mas o princípio “3 + 1” foi mantido por muito tempo. Como exemplo 

disso, de acordo com o Parecer CFE n. 292/1962, a licenciatura deveria agregar o estudo de 

três disciplinas: Psicologia da Educação; Elementos de Administração Escolar e; Didática e 
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Prática de Ensino; esta última em forma de Estágio Supervisionado. Mantinha-se, então, a 

dualidade bacharelado e licenciatura, ainda que, nos termos daquele Parecer, não devesse 

haver a ruptura entre conteúdos e métodos, manifesta ainda na estrutura curricular do 

“esquema 3+1”. 

Nesse sistema, durante os três primeiros anos, os alunos de licenciatura e os de 

bacharelado cursavam disciplinas idênticas, com semelhantes procedimentos didáticos e 

metodológicos. Apenas no último ano havia a distinção entre os dois cursos. Os alunos da 

licenciatura cursavam disciplinas de natureza didático-pedagógica e os alunos do bacharelado 

seguiam o percurso normal de sua formação científica. Dessa forma, as licenciaturas plenas 

oferecidas pelas Universidades se constituíam em um “sub-bacharelado”, no qual o 

conhecimento físico assumia uma posição de absoluto epistemológico, ou seja, um conteúdo 

definido independentemente dos condicionantes do processo real de escolarização básica. 

Esse contexto proporcionou em alguns momentos a desvalorização da profissão docente, na 

medida em que pairava um sentimento de que “quem não tem condições de ser cientista vai 

ser professor”. 

A partir da década de 1980, uma série de estudos vieram mostrar que a docência na 

escola básica é uma prática dotada de alto grau de complexidade, envolvendo relações entre 

atividades não triviais, desde a gestão da sala de aula até a seleção, retradução, adaptação, 

produção e utilização de saberes visando especificamente a educação escolar (GAUTHIER et 

al., 1998; TARDIF, 2012).  

Por outro lado, o desenvolvimento da ciência cognitiva vem contribuindo para uma 

maior compreensão de certos aspectos do processo de aprendizagem da matemática, com 

reflexos no ensino e, portanto, na constituição dos conhecimentos associados à prática 

docente escolar. Da década de 1970 em diante, a pesquisa cognitiva, que antes se desenvolvia 

num plano geral, passou a dar ênfase às particularidades do conhecimento disciplinar 

específico que está em jogo no processo de aprendizagem. Essa nova compreensão favoreceu 

uma nova dinâmica nos cursos de formação inicial de professores. Já que consideramos que 

os licenciandos atribuem significado e, mais que isso, utilizam as concepções metodológicas 

de seus professores formadores, percebemos que esses professores devem reformular seu 

“pensar sobre a docência”. Trazemos como exemplo a pesquisa em que Garnica e Fernandes 

(2002) analisam as concepções de professores de matemática de cursos de licenciatura de três 

instituições públicas do Maranhão, no que diz respeito ao processo de formação do professor 

da escola básica. Entrevistas com 9 professores dessas licenciaturas foram realizadas e a 

análise dos dados levou à elaboração de uma “doutrina” que, segundo os autores, sintetiza e 
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organiza o discurso fragmentado que emergiu das falas: uma leitura acurada dessa doutrina 

nos leva a afirmar que o principal valor instituído por ela é a competência de conteúdos 

matemáticos. “[...] Nessa concepção, a capacitação pedagógica reduz-se à capacidade de 

‘passar em frente’, ‘transmitir’, ‘retransmitir’ o conteúdo matemático” (GARNICA; 

FERNANDES, 2002, p. 92). Em outro estudo, Garnica e Martins (1999) analisam as 

avaliações que ex-alunos e professores da licenciatura da UNESP de Bauru fizeram do projeto 

pedagógico do curso. As conclusões, no que se refere especificamente à formação 

matemática, apontam certas divergências entre o que propõe o projeto pedagógico avaliado e 

as concepções dos formadores (professores da licenciatura) e dos licenciados. “A ideia de o 

conteúdo ser necessário e suficiente para a formação do professor de matemática esteve 

implícita na maioria dos depoimentos [...] muitos professores acreditam na formação do 

professor de Matemática, independentemente dos métodos utilizados para isso”. Tais 

concepções, segundo os autores, acabam por justificar “a prática hegemônica da instrução, 

objetivando, unicamente, a excelência no conteúdo” (GARNICA; MARTINS, 1999, p. 65). 

Nesse sentido, discutiremos na próxima seção como os saberes formativos são 

constituídos em cursos de formação de professores, com o suporte dos modelos de educação 

dos professores formadores. 

 

 

2.2 Modelos pedagógicos e saberes formativos: pressupostos para a constituição do 

perfil do profissional docente 

 

 

Primeiramente, com finalidade didática, procuramos diferenciar modelos pedagógicos 

de método educativo e enfatizar o que consideramos como modelos pedagógicos em nossa 

pesquisa. 

O método significa o caminho a seguir e, no campo da pedagogia, é a tarefa ou 

procedimento pelo qual se orienta a prática, de modo a atingir as suas finalidades, os seus 

princípios e os seus objetivos. Contudo, não há unanimidade quanto aos métodos seguidos em 

um processo educativo, isto é, são inúmeras as possibilidades de atingir os objetivos em 

educação. Os métodos são múltiplos para orientar as práticas dos educadores. Além das 

questões do método a utilizar-se no ensino, pergunta-se: qual o mais eficaz? As investigações 

em Pedagogia concordam 
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[...] que não há qualquer processo que possa […] atribuir a si mesmo uma 
supremacia de eficácia, mesmo que os didáticos contemporâneos procurem 

ajustar o mais possível as iniciativas que preconizam aos elementos de 

conhecimento de que dispõem […] (ARÉNILLA et al., 2001, p. 345). 

 

 

Portanto, não existe até o momento avaliação sobre métodos, autorizando determinar 

um ou mais válidos como absolutos para serem utilizados na Educação. Os autores 

consideram fatores diversos aliados ao sucesso da aprendizagem. Por outro lado, há muitas 

abordagens de métodos salvaguardando sempre a coerência dos princípios em jogo, o que 

pode levar-nos a constituir boas estratégias de ensino-aprendizagem e considerar a 

multiplicidade de adaptação às situações dos indivíduos. 

Durante o século XX, alguns representaram bem a ideia dessa coerência metodológica 

e descreveram um conjunto de práticas e modos de ensinar em torno de determinados 

princípios. Nesse âmbito, surgiram as expressões métodos tradicionais, novos métodos e 

métodos ativos. A essa época, algumas escolas de formação de educadores tinham nos seus 

programas disciplinas como Metodologia Geral.  A sua preocupação era estudar os aspectos 

das práticas e, ao longo dos tempos, transformou-se numa procura de formulação própria. 

“[…] Envereda-se mais pela ideia de ‘modelo pedagógico’ que integra numerosas 

componentes e que pode ter um campo de aplicação muito vasto […]” (ARÉNILLA et al., 

2001, p. 345). 

Nessa perspectiva, os métodos não deveriam ser impostos, mas estar em sintonia com 

certa liberdade pedagógica dos educadores. Contudo, essa liberdade contraria a dinâmica em 

que aqueles se apresentam, pois a formação de professores é o meio de difusão dos métodos e 

desse modo as suas práticas são modeladas pela tradição. A aprendizagem efetua-se pela 

imitação e a evolução acontece pela renovação dos saberes, pelo contributo da investigação 

em pedagogia, com a influência das reflexões no contexto das ciências da educação e, em 

nossa opinião, a partir das experiências oriundas da prática de cada um. 

Se considerarmos método apenas como o processo pelo qual se resolve uma ideia ou 

se orienta uma prática, ele torna-se bastante restritivo. Em Pedagogia, consideram-se vários 

fatores como: as diretrizes institucionais, a pessoa do educador, os saberes e conhecimentos 

disponíveis à aprendizagem, os materiais e instrumentos de recurso pedagógico e até o 

mobiliário e a própria escola. Surge, então, por esse motivo, a necessidade do conceito de 

modelo pedagógico, mais abrangente do que o de método, podendo distinguir um conjunto de 
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métodos aliados a um conjunto teórico de ideias e correntes pedagógicas, de certa forma 

relacionadas a dadas concepções didáticas. Os modelos podem resultar de inúmeras alterações 

e influências que coexistem e se interligam em determinado tempo e se adéquam melhor à 

nossa perspectiva de compreender a essência do curso de formação inicial de professores, 

baseando-se em diversos aspectos. 

Importou-se o termo para a Educação, sobretudo em Portugal, por influência anglo-

saxônica. Assim, encontramos em vários autores a palavra “modelo” (como anteriormente se 

usava método, sempre que se pretendia descrever e explicar um processo), sozinha ou 

associada a outras, com significados semelhantes: modelo educativo, modelo de ensino, 

modelo de trabalho, modelo pedagógico, modelo curricular etc. Segundo Silva (1989, p. 6), 

em Educação, modelo contemporaneamente passa pela clarificação de quatro vertentes: 

“valores e teorias científicas em que se baseia; as características do ambiente institucional em 

que se desenvolve; conteúdos e métodos utilizados; formas de avaliação”. Ou seja, Modelo 

Pedagógico refere-se à orientação de um processo de ensino (baseado numa determinada 

filosofia da educação, corrente sociológica, psicológica etc.). Nesse sentido, consideramos 

modelos pedagógicos tal qual Oliveira-Formosinho (2003, p. 6-7): 

 

 

[…] parece que pode dizer-se que o termo modelo pedagógico se refere a um 
sistema educacional compreensivo que se caracteriza por combinar a teoria e 

prática. Dispõe, portanto, de uma teoria e de uma base de conhecimentos 

explícita, desde o nível fundamentador da filosofia educacional, passando 

pelos níveis de uma teoria de ensino aprendizagem e de uma teoria de 
desenvolvimento até ao nível da consequente teoria de avaliação 

educacional. 

 

 

Desse modo, um Modelo Pedagógico molda um Modelo Curricular que expressa as 

condições nas quais opera. Numa perspectiva mais global, o Modelo Pedagógico determina as 

finalidades educativas e consequentemente os objetivos e os meios a atingir. Essa dialética 

constitui-se como o referencial teórico a configurar-se na prática para procedimentos e 

interpretações dos profissionais, que, por sua vez, determinam a ação educativa. 

Os modelos pedagógicos são, portanto, dinâmicas que aparecem na formação de 

professores em ações práticas, na relação professor-aluno, e de forma implícita em falas e 

linguagem própria. Consideramos que a escolha por esse ou aquele modelo agregará um juízo 

de valor à própria concepção de educação e de formação de professores. Assim, 
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compreendemos que a exposição dos modelos pedagógicos se dará fortemente por meio da 

linguagem e dos saberes formativos necessários ao professor, em nosso caso, aos professores 

de física. 

Gauthier et al. (apud BOTÁR; NUÑES, 1997) afirmam que há um esforço hoje para 

se definirem quais saberes, habilidades e atitudes são pertinentes dominar para o exercício da 

profissão, levando-se em conta, ao mesmo tempo, a nova Filosofia e Epistemologia da 

Ciência, no sentido de ultrapassar a imagem de uma “profissão sem saberes”, reduzida a uma 

mera ocupação, passível de exercício por qualquer pessoa, um pouco mais habilitada. 

Sobre o que deverá saber e saber fazer o professor de Ciências, Carvalho e Gil Perez 

(2011) apresentam como elementos fundamentais: conhecer a matéria a ser ensinada (domínio 

dos conteúdos, de seus processos de construção e de suas relações com a Tecnologia e a 

Sociedade); conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo (visões relativas ao 

senso comum que envolvem concepções simplistas sobre a Ciência e sobre o seu ensino); 

adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e especificamente sobre a 

aprendizagem de Ciências; saber analisar criticamente o ensino habitual; saber preparar 

atividades; saber dirigir a atividade dos alunos; saber avaliar; aprender a pesquisar; e utilizar 

resultados de pesquisas. Todas essas habilidades e competências devem ser preocupações 

tanto dos cursos de formação inicial quanto daqueles de formação continuada.  

Para Baird et al. (1991), é de fundamental importância, numa perspectiva 

construtivista, que os cursos de formação inicial e de aperfeiçoamento para professores 

estejam preocupados com o desenvolvimento de competências e atribuições baseadas em 

tarefas e com a formação de elementos mais gerais de competência intelectual e de 

desempenho, como consciência de si e do objetivo educacional. A reflexão pessoal baseada 

no pensamento introspectivo auxilia ambos os desenvolvimentos. O objetivo dessa reflexão é 

melhorar a metacognição e como consequência a compreensão da própria prática, que recai na 

configuração de um currículo. 

Portanto, pensar o currículo, descrevê-lo e desenvolvê-lo requer um enfrentamento, 

um desejo de mudança e uma vontade maior ainda de realizar uma tarefa, um doar-se, em que 

o imprevisível nos acompanha diariamente. Henry Giroux (1995), em uma importante análise, 

afirma que precisamos de teorias que expressem e articulem a diferença, mas devemos 

também compreender como as relações nas quais as diferenças são constituídas operam como 

parte de um conjunto mais amplo de práticas sociais, políticas e culturais. Assim sendo, 

concordamos com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), que chamam a atenção para a 

necessidade de que estudantes em curso de licenciatura não somente conheçam o currículo 
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através do qual estão se formando, mas sejam convidados a discuti-lo, para que possam 

compreender efetivamente que o objetivo principal da educação é a igualdade de 

oportunidades. 

Entendemos que o currículo de um curso está muito além daquilo que podemos 

transcrever do dicionário, pois onde fica nessa perspectiva o currículo oculto, aquele que não 

está oficialmente descrito nas normas, mas que está diariamente sendo desenvolvido nas 

escolas? Nesse sentido, Moreira (1997) aponta que o conceito de currículo oculto aponta para 

o fato de que o “aprendizado incidental” durante um curso pode contribuir mais para a 

formação integral do estudante que o conteúdo ensinado nesse curso. É nessa perspectiva que 

discutimos o papel do professor formador como fundamental nos cursos de formação inicial 

de professores. Esse perfil é constituído não somente pelo que está posto na documentação 

que rege o curso de formação, mas principalmente pela exposição diária a práticas e discursos 

na ação efetiva. 

Quando falamos em ação, remetemo-nos para tendências pedagógicas que se enredam 

em filosofias e ideologias. Segundo Zimmermann (2000), o Modelo Pedagógico de um 

professor de física é composto de pelo menos três modelos que interagem entre si: um modelo 

da natureza da ciência (modelo epistemológico: o que existe e o que pode ser 

conhecido/entendido); um modelo do processo de aprendizagem (como “isso” pode ser 

conhecido/entendido); e um modelo de ensinar (o que deve ser feito para que “isso” possa ser 

entendido/conhecido). 

Em seu estudo, Zimmermann (2000) procura aproximações entre os modelos 

pedagógicos dos professores de física, os sujeitos de sua pesquisa e os seus modelos da 

natureza da ciência. A autora leva em consideração o tempo de docência dos sujeitos (todos 

eram professores há cinco anos ou mais), o fato de que eles lecionam na mesma escola, 

ensinando, portanto, sob o mesmo currículo e dentro das mesmas demandas culturais e 

contextuais, todos passaram pelos seus primeiro e segundo graus na mesma cidade e época e 

ainda obtiveram suas graduações em física na mesma Universidade. A pesquisa demonstra, 

também, que fatores subjetivos interferem na constituição individual do modelo pedagógico, 

tais como: práticas de ensino distintas parecem ser devidas às diferentes maneiras  pelas quais 

os professores estruturam seus modelos pedagógicos, a partir das reconstruções e 

interpretações das suas experiências de ensino-aprendizagem de quando eles próprios eram 

alunos. Fatores como o currículo escolar, a filosofia das escolas e as expectativas de pais e 

alunos também influenciam os modelos pedagógicos empregados pelos professores. 
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Buscamos, a partir de discursos, perceber características dos modelos pedagógicos dos 

professores formadores da licenciatura em física do IFRN e, para tanto, assim como 

Zimmermann (2000), privilegiamos aspectos referentes ao conceito de ensinar, à prática de 

ensino ideal, à função do professor, às concepções de aprendizagem e à função do aluno, 

conforme observaremos no desenho empírico da pesquisa. 

Tendo desenvolvido um breve passeio sobre a educação brasileira, contemplando 

aspectos da formação de professores, vemos como relevante, nesse momento, situar o IFRN, 

sua implantação e o início dos cursos de licenciatura, com ênfase na licenciatura em física, 

para posteriormente discutirmos as questões do seu Projeto Político de Curso. Essa 

contextualização nos dará subsídios para compreendermos o lócus onde desenvolvemos nosso 

estudo, a sua ideologia constituinte, a tradição do ensino e como tudo isso repercute ainda 

hoje (104 anos após a implantação da instituição no Rio Grande do Norte), proporcionando 

particularidades próprias nas suas licenciaturas. 

 

 

2.3 IFRN: histórico da instituição e implantação da licenciatura 

 

 

 

Partindo da concepção de que a educação, a política e o contexto social sempre 

caminharam juntos, esta seção objetiva dialogar sobre o histórico da instituição, seus marcos 

na implementação política e social, para posteriormente referirmo-nos, com maturidade, ao 

contexto de implementação das suas licenciaturas, com subsídios para problematizar as 

particularidades que a formação de professores vivencia nesse contexto.  

Em Natal, a Escola de Aprendizes Artífices foi inaugurada no dia 3 de janeiro de 1910 

(GURGEL, 2008), tendo como objetivo fundamental formar operários por meio do ensino 

técnico profissionalizante. O propósito era fornecer os conhecimentos necessários aos 

menores oriundos dos segmentos menos favorecidos da sociedade que pretendessem aprender 

um ofício. A ideia de o Estado destinar recursos financeiros para iniciar o desenvolvimento de 

escolas profissionais surgiu oficialmente no governo de Afonso Pena, através da Proposição 

195, de 1906, que dotava o poder público de recursos financeiros para iniciar o 

desenvolvimento de escolas profissionais no âmbito federal. Pegado (2010, p. 53), retratando 

a memória do atual IFRN, descreve: 
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No início do século XX, o então Presidente da República Nilo Peçanha 

expediu o Decreto 7.566, de 23 de setembro do ano de 1909, em que se 

criavam as 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, as quais tinham por 
finalidade admitir alunos, de preferência “desfavorecidos de fortuna”, 

expressão vigente na época para denominar os miseráveis. 

 

 

Uma dessas 19 escolas foi instituída no Rio Grande do Norte com o objetivo de 

alavancar o desenvolvimento industrial do estado. Dessa forma, ela nasceu com uma missão 

que já a direcionava para a preparação de trabalhadores. 

No ano de 1914, a Escola de Aprendizes e Artífices passou a denominar-se Liceu 

Industrial, integrando a reforma instituída pela Lei n. 378, de 13/01/1937, do Ministério da 

Educação e Saúde, ao qual as Escolas de Aprendizes Artífices estavam subordinadas desde 

1930 (GUIMARÃES; BARACHO, 2006). Essa reforma foi seguida de uma forte política 

governamental de estímulo à industrialização potiguar, beneficiando às empresas que aqui se 

firmassem com a finalidade de manufatura e industrialização da matéria-prima oferecida pela 

sociedade local, ainda predominantemente agrária, bem como a absorção de mão de obra. Isso 

aconteceu mais fortemente a partir da década de 1930, quando se vivia o período de transição 

do período agrícola para o fabril. Essa época era marcada pela nova ordem político-

econômica que determinou o crescimento da demanda social pela educação e a expansão do 

ensino fundamental e médio no Brasil, tornando a licenciatura uma solução para a falta de 

professores habilitados para o exercício do magistério secundário. 

Em 1939, iniciou-se a II Guerra Mundial, com enormes repercussões para o Brasil e 

para o estado do Rio Grande do Norte, em particular. Em 1942, o Brasil cortou relações 

diplomáticas com os Países do Eixo (Alemanha – Itália – Japão) e os norte-americanos 

consolidaram o seu Quartel General do Atlântico Sul na Base Aérea de Parnamirim Field, 

que, na época, pertencia a Natal. Nesse mesmo ano, ocorreu na Instituição uma mudança 

estrutural, passando de Liceu Industrial à denominação de Escola Industrial de Natal. 

No entanto, o crescimento da indústria local foi lento. O “Estado Interventor” criou 

várias oportunidades, dando origem às carreiras técnicas especializadas. Foi nessa época que 

surgiram os cursos que formavam técnicos para serem absorvidos nas obras encampadas pelo 

Governo Federal. Diante dessa conjuntura, as Escolas Industriais, que haviam sido 

implementadas na década de 1940, foram mais uma vez transformadas, em 1968, dessa vez 

em Escolas Técnicas, por força governamental. 



37 

 

Em 1968, surgiu a Reforma Universitária, que procurou elevar o nível de preparo dos 

professores. Ocorreram a saída das licenciaturas do âmbito das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras, onde eram lecionadas, e a incorporação destas às Faculdades de Educação.  

Nesse período, na então Escola Técnica, localizada no Rio Grande do Norte, 

lecionavam-se cursos de Eletrotécnica, Mecânica, Mineração e Geologia. Ainda nem se tinha 

em mente a possibilidade de se trabalhar com licenciaturas, já que essa não constituía uma das 

finalidades educacionais da instituição. Para ela, o ano de 1968 foi marcado pela 

regulamentação da profissão de técnico industrial, através da Lei 5.524/68. Nesse ano, o 

ensino, que até o momento consistia apenas de educação técnica, deslocou-se para o nível do 

segundo grau (hoje ensino médio) e a instituição passou a ser chamada de Escola Técnica 

Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), denominação que perdurou até o início a década 

de 1990. Em 1995, implantou-se na ETFRN um modelo pedagógico baseado na formação do 

técnico-cidadão, fruto de discussão ampla da comunidade escolar, através de uma pesquisa-

ação que conclui definindo novos moldes educacionais internos, direcionando para uma 

formação mais humana. Avaliamos esse como um passo importante para a modificação que 

estava por vir na instituição. 

Em 1994, o presidente Itamar Franco sancionou uma lei transformando as Escolas 

Técnicas em Centros Federais de Educação Tecnológica, mas o decreto que transformaria a 

ETFRN em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) 

só foi publicado em 18/01/1999, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

CEFET-RN era, assim, estruturado para atuar nos três níveis da Educação Profissional 

(básico, técnico e tecnológico) e no ensino médio.  

Em seguida, o decreto n. 2.406/97 ampliou o raio de atuação dos CEFETs, quando, no 

seu Art. 4º, reafirmou que “os Centros Tecnológicos têm por objetivo ministrar cursos de 

formação de professores e especialista, bem como, programas especiais de formação 

pedagógica para disciplinas de educação científica e tecnológica” (BRASIL, 1997). 

A partir do decreto n. 5.224, de 1º de outubro de 2004, os CEFETs passaram a estar 

habilitados a ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, nas áreas científica e tecnológica. Isso resultou nas primeiras turmas de 

licenciatura do então CEFET-RN. Quando a Instituição passou a oferecer licenciatura, os 

primeiros cursos foram em geografia e em física. Atualmente, contempla, somente no 

Campus Natal Central, as licenciaturas em espanhol, física, geografia e Matemática. 

Posteriormente, a lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de 
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Educação, Ciência e Tecnologia. Essa lei de criação dos IFs, em substituição aos CEFETs, 

abriu portas educacionais, descrevendo como objetivos dos Institutos Federais, dentre outros, 

a implantação de 

 

 

a) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

b) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

c) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica (BRASIL, 2008). 

 

 

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte valida a verticalização do ensino na 

medida em que baliza suas políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis da educação 

profissional e tecnológica, tomando para si a responsabilidade de promover possibilidades 

diversas de escolarização como forma de efetivar o seu compromisso com todos. Os Institutos 

Federais passaram, assim, a se ocupar, de maneira substantiva, de um trabalho mais 

contributivo, intrinsecamente voltado para o desenvolvimento local e regional, entendendo 

desenvolvimento local e regional como a melhoria do padrão de vida da população de regiões 

geograficamente delimitadas (MEC, 2008). 

No tocante à formação de professores para a educação básica (com destaque para a 

área de ciências da natureza e mesmo para a matemática), essa opção é crucial, tendo em vista 

a carência de profissionais. O relatório recente do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que estimou essa demanda em 272.327 professores (MEC, 2007) apenas no campo das 

ciências da natureza, reforça essa tese. Ressalta-se ainda que esse total se apresenta em 

perspectiva crescente face à expansão expressiva da educação básica, profissional e 

tecnológica. A natureza dos IFs remete à oferta de licenciaturas voltadas para a área das 

ciências da natureza, sem que isso signifique uma exclusividade. O fundamental é assegurar 

que as instituições atendam às demandas sociais locais, com ênfase na garantia de uma 

qualidade de ensino que seja necessária à região. 

Atualmente, vemos na LDB 9.394/96 o desejo de uma formação de qualidade, 

alicerçada no ensino superior, em que o futuro educador, inserido na realidade escolar, tenha 

uma visão da totalidade do seu trabalho. ndica-se que nessa Lei esse profissional tenha 
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condições de desenvolver-se e oportunizar a seus alunos a compreensão crítica da realidade, a 

necessidade da luta por melhores condições de trabalho e de melhorias na educação, 

conhecendo as novas tecnologias, realizando um trabalho interdisciplinar, comprometido com 

a realização de uma educação de qualidade para todos, mediante a qual existam possibilidades 

de realizar o sonho de fazer parte de um grupo escolarizado.   

Adiante, problematizaremos a licenciatura em física do IFRN Campus Natal Central a 

partir do estudo da atual estrutura curricular do curso, destacando as particularidades 

vivenciadas por este na dinâmica da instituição. 

 

 

2.4 Formação de educadores em física: caracterização do atual currículo da licenciatura 

em física do IFRN  

 

 

Desde a instituição do curso de licenciatura em física no IFRN, Campus Natal Central, 

esse já vivenciou três reformulações em seu Projeto Político de Curso e matriz curricular. 

Compreendemos que esse é um processo dinâmico e que configura um amadurecimento no 

objetivo de consolidação identitária do próprio curso e dos profissionais que dele fazem parte 

(professores, equipe técnico-pedagógica, coordenadores), repercutindo também na formação 

profissional dos licenciandos. Dessa forma, assumimos a relevância de detalhar brevemente 

cada um dos projetos, a fim de que possamos compreender melhor como se configurou a 

versão atual do Projeto Político de Curso (PPC) do IFRN. 

Com a finalidade de caracterizar o curso e enfatizando a sua estrutura atual, 

recorremos aos documentos Projeto Pedagógico de Curso (2009 e 2012) e Plano de Curso 

(2004 e 2006). De acordo com os documentos oficiais do curso e o PPP da instituição, o curso 

de licenciatura em física do IFRN visa à formação do professor de maneira integral, para que 

esse profissional ocupe-se com a disseminação do saber da Física nas diferentes instâncias 

sociais, por meio da educação formal ou da educação informal, em museus de ciência ou 

afins, além de poder coordenar atividades de popularização da Física e ser capaz de planejar e 

confeccionar material didático para ensino-aprendizagem dessa disciplina, como livros 

didáticos, CDs, vídeos, programas de computadores etc. A partir de suas tarefas de ensino, 

passa a contribuir para uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, para o exercício 

crítico da cidadania. Possibilidades de atuação: sistema formal e informal de ensino, nos 

níveis de Educação Básica; em Institutos de Pesquisa Governamentais; na iniciativa privada, 
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com processamento de dados, pesquisa e desenvolvimento industrial; em setores que 

envolvem conhecimentos interdisciplinares. 

O curso foi criado em 2002 e passou em 2012 pela terceira reformulação curricular. O 

Plano de Curso elaborado em 2002 teve a participação ampla de professores da área de 

educação, recém-contratados pelo CEFET, que construíram o documento com o olhar dos 

Programas Especiais de Formação Pedagógica
7
, para a ampliação da formação em território 

brasileiro de professores para ensino fundamental, ensino médio e educação profissional de 

nível médio. Esses programas, naquele momento, exaltavam o entendimento de que essa 

formação enfatizava o desenvolvimento da parte prática do programa de formação docente. A 

resolução n. 02, de 26 de junho de 1997, que dispõe sobre os programas especiais de 

formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio deixa claro em seu Artigo 2º que a 

modalidade educacional que ela propõe destina-se aos habilitados em nível superior que 

pretendem incorporar a docência em sua titulação, de modo a “suprir a falta nas escolas de 

professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial” (Art. 

1º - Parágrafo único). Para o Plano de Curso da licenciatura em física no IFRN, no entanto, a 

compreensão documentada em 2002, quando da implantação do curso, foi de um curso de 

formação inicial para professores de física, na modalidade presencial e com duração de 3 

anos, agregando um currículo que enfatizava prioritariamente aspectos da docência, tanto em 

sua concepção teórica disciplinar quanto na prática de sala de aula, em detrimento do 

conhecimento específico da física, não contemplando, por exemplo, disciplinas de laboratório. 

Essa estrutura curricular prevaleceu até 2006, quando entrou em vigor sua primeira 

reformulação. 

O Plano de curso desenvolvido em 2006
8
 foi elaborado numa perspectiva que 

procurou seguir o caminho de uma maior caracterização do conhecimento disciplinar do 

professor de física que irá se formar ao longo do curso. Foi dada, nesse sentido, uma maior 

abertura às disciplinas experimentais da física e o documento foi construído a partir da crítica 

ao primeiro Plano de Curso, conforme podemos observar no trecho que se segue: 

 

A física trabalha em uma constante relação de cooperação entre observação, 

formulação teórica e prática experimental e nenhum destes elementos pode 

estar ausente no processo de seu desenvolvimento e de construção da 

                                                
7 Conforme a Resolução CNE/CEB n. 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica 

de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional 

em nível médio. 
8 Aprovado pela Resolução n. 05/2006 – Conselho Diretor/CEFET-RN, de 26/04/06. 
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realidade. Assim, um programa de ensino que esteja privilegiando apenas 

um desses aspectos está, certamente, em dissonância com os fundamentos da 

física como ciência da natureza (CEFET/RN, Plano de curso, 2006). 

 

 

Dentro dessa perspectiva, a licenciatura em física foi reformulada com participação da 

coordenação do curso, equipe pedagógica e professores da área de física e de educação, com o 

pensamento de que: 

 

 

[...] procura-se construir um plano de curso que vise à formação do professor 

de forma integral, ampliando a duração do curso de três para quatro anos, 

redimensionando a distribuição da carga horária e o número de disciplinas 
oferecidas pelo projeto anterior, buscando, cada vez mais, a integração entre 

os conhecimentos didático-pedagógicos e os conhecimentos científicos 

específicos da física em um conjunto coeso e interdisciplinar, respeitando 
não só as mudanças de paradigmas, como também o novo contexto 

socioeconômico e as novas tecnologias que exigem do professor um novo 

fazer pedagógico. 

O objetivo principal do curso de licenciatura plena em física é formar 
profissionais capazes de compreender os fenômenos e os processos 

mecânicos, ópticos, termodinâmicos e eletromagnéticos sob os pontos de 

vistas clássico e moderno; sua importância e aplicações na construção de 
materiais e equipamentos no desenvolvimento industrial e tecnológico e de 

atuar na educação básica nos processos de ensino e aprendizagem do 

conhecimento teórico e experimental da física (CEFET/RN, Plano de curso, 
2006). 

 

 

A partir da matriz curricular de 2006, é agregado o conceito de Projeto Integrador na 

formação do aluno. Esse projeto tem o objetivo de fortalecer a articulação da teoria com a 

prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, que funcionará como um espaço 

interdisciplinar, com a finalidade de proporcionar, ao futuro professor, oportunidades de 

reflexão sobre tomadas de decisões mais adequadas à sua prática docente, com base na 

integração dos conteúdos ministrados em cada período letivo e na articulação teoria-prática. 

Assim, do 3º ao 6º período, o aluno terá momentos em sala de aula no qual receberá 

orientações acerca da construção dos projetos e momentos em que desenvolverá tais projetos, 

totalizando as 400 horas de prática como componente curricular.  

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física foi 

reestruturado novamente em 2009
9
, continuando na modalidade presencial e assumindo uma 

perspectiva mais epistemológica, no sentido de contemplar uma discussão ampla na 



42 

 

concepção e conceituação científica da física. O perfil previsto para o licenciado em física 

formado pelo IFRN continua sendo o definido para o Físico-educador. Partindo da mesma 

distribuição de núcleos da matriz anterior, a matriz de 2009 amplia as ementas das disciplinas 

para trazer uma discussão epistemológica que contemple: estética da sensibilidade; política da 

igualdade; ética da identidade; inter e transdisciplinaridade; contextualização; flexibilidade; e 

intersubjetividade. Esses são princípios de bases filosóficas e epistemológicas que dão suporte 

à Estrutura Curricular do curso a partir das ementas de disciplinas e, consequentemente, 

fornecem os elementos imprescindíveis à definição do perfil do licenciado em física. 

A referida estrutura curricular foi concebida a partir de uma discussão entre 

coordenador de curso, equipe pedagógica da instituição e professores da área de física, 

educação, história e filosofia que atuavam na licenciatura em física. Podemos perceber que 

essa nova matriz curricular (Anexo 1) agrega disciplinas como Metodologia do Ensino de 

Física I e II no núcleo específico, o que significa que necessariamente um professor de física 

deverá discutir com os alunos a transposição didática para a área específica da física. No 

núcleo didático-pedagógico, foi retirada a disciplina de Arte e Educação e agregada ao 

currículo de Libras. 

O documento de 2009 descreve em várias partes do texto a necessidade de articulação 

entre teoria e prática e entre professores de várias áreas do conhecimento para que a formação 

dos alunos seja o mais satisfatória possível, conforme percebemos abaixo:  

 

 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, 

aqui definidos, nos quais a relação teoria-prática é o princípio fundamental e 

está associado à estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer 

pedagógico, em que atividades como práticas interdisciplinares, seminários, 
oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão 

presentes durante os períodos letivos. 

O trabalho coletivo entre os grupos de professores da mesma base de 
conhecimento e entre os professores de base científica e da base tecnológica 

específica é imprescindível à construção de práticas didático-pedagógicas 

integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos pelos 

alunos, numa perspectiva do pensamento relacional. Para tanto, os 
professores, articulados pela equipe técnico-pedagógica, deverão 

desenvolver aula de campo, atividades laboratoriais, projetos integradores e 

práticas coletivas juntamente com os alunos. Para essas atividades que 
preveem um planejamento coletivo, os professores têm a sua disposição, 

horários para encontros ou reuniões de grupo (IFRN, Projeto Político de 

curso, 2009). 

 

                                                                                                                                                   
9 Aprovado pela Resolução n. 035/2009-CONSUP/IFRN. 
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Isso nos leva a acreditar que situações de distanciamento entre teoria e prática e entre 

professores formadores de áreas diferentes eram realidades problemáticas no curso de 

formação, antes dessa reformulação, e que foram discutidas na elaboração do documento, 

resultando na compreensão da problemática e na documentação da necessidade de 

modificação da dinâmica vivenciada, com atribuição, na carga horária dos professores, de 

horários para reuniões de grupo e planejamento coletivo. 

Esse documento de Projeto Político de Curso passou a incorporar indicadores 

metodológicos que direcionam aos professores formadores a adoção de procedimentos 

didático-pedagógicos que possam auxiliar os alunos nas suas construções intelectuais, 

procedimentais e atitudinais. São eles: 

 

1. problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes 

fontes; 

2. reconhecer a tendência ao erro e à ilusão; 
3. entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o 

homem estabelece na sociedade; 

4. reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem 

esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a 
subjetividade do aluno; 

5. adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

6. articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem 
sobreposição de saberes; 

7. adotar atitude interdisciplinar nas práticas educativas; 

8. contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as 
experiências dos alunos, sem perder de vista a (re)construção do saber 

escolar; 

9. organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades 

voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, 
favorecendo a construção e reconstrução de conhecimentos diante das 

situações reais de vida; 

10. diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos(as) estudantes a partir 
do levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

11. elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas 

dialogadas e atividades em grupo; 
12. elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas 

realizadas; 

13. elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, 

tendo como princípios a contextualização e a interdisciplinaridade; 
14. utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

15. sistematizar trabalhos coletivos que possibilitem aos estudantes e 

professores refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-
aprendizagem de forma significativa; e 

16. ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, 

seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo 

(IFRN, Projeto Político de curso, 2009 e 2012). 
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É interessante observar que na reestruturação do documento de 2012 esses indicadores 

existem e continuam os mesmos, tornando-se importante compreender, em análise posterior, a 

partir das entrevistas com os professores, qual a relevância que eles apresentam em suas 

práticas, levando em consideração os aspectos privilegiados para a detecção do modelo 

pedagógico (ZIMMERMANN, 2000). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física, discutido e 

reformulado numa construção em que toda a comunidade acadêmica foi convidada a 

participar, em 2012, é fundamentado, em bases legais, nos princípios norteadores e níveis de 

ensino explicitados na LDB n. 9.94/96, na Resolução n. CNE/CP 01, de 18/02/2002, e nos 

pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001, respectivamente de 08/05/2001 e 02/10/2001, os quais 

instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; na Resolução n. 

CNE/CP 2, de 19/02/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, 

de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior; e, 

ainda, na Resolução nº 09/2002-CNE/CES, de 11/03/2002, e no Parecer n. 1.304/2001-

CNE/CES, de 06/11/2001, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de bacharelado e licenciatura em física. 

A reformulação curricular de 2012 foi desenvolvida através de consultas e reuniões 

nas quais todos os professores do curso foram chamados a participar, desenhando uma nova 

configuração de disciplinas (novas disciplinas, exclusão de disciplinas e modificações na 

carga horária das existentes), do perfil do egresso e da estruturação curricular, modificada 

para o sistema de créditos. 

O Projeto Político de Curso se propõe a definir, organizar estruturalmente e normatizar 

o funcionamento do curso de física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Esse curso é destinado aos portadores de certificado de 

conclusão do ensino médio e está planejado com o compromisso de formar o profissional 

docente para atuar na educação básica com uma formação de nível superior – graduação. A 

licenciatura foi implantada de acordo com a resolução de criação do curso n. 06/2012-

CONSUP, autorizando os Campi Caicó, João Câmara, Santa Cruz e Natal – Central a 

ofertarem-no em uma mesma estrutura curricular. Nesta, iremos discutir as questões da 

licenciatura em física do Campus Natal – Central. 

Um aspecto importante relacionado ao ensino de física, especificamente no estado do 

Rio Grande do Norte, é que existe uma grande demanda de professores nas redes pública e 

privada e, ao mesmo tempo, um número elevado de profissionais que atuam sem possuírem 
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certificação do curso de licenciatura em física. De acordo com o documento emitido pela 

Secretaria de Educação e do Desporto do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC – RN) – 

projeto de ensino emergencial das ciências da natureza, matemática e suas tecnologias no 

ensino médio, de 28 de Julho de 2005 –, havia nesse estado 344 docentes do quadro 

permanente atuando como professores de física nas escolas da rede estadual de educação. 

Desse número, apenas 11% tinham formação em licenciatura de física.  

Reconhecendo a urgência da qualificação de profissionais que revertam esse quadro e 

assumindo a responsabilidade de avaliar o currículo para essa licenciatura como ele 

tradicionalmente vem sendo implantado, o IFRN procurou construir, ao longo das 

reformulações curriculares,  um plano de curso que visasse à formação do professor de modo 

integral, ampliando a duração do curso de três para quatro anos, redimensionando a 

distribuição da carga horária e o número de disciplinas oferecidas pelo projeto anterior, 

buscando, cada vez mais, a integração entre os conhecimentos didático-pedagógicos e os 

conhecimentos científicos específicos da física em um conjunto coeso e interdisciplinar e 

respeitando o novo contexto socioeconômico e as novas tecnologias que exigem do professor 

um novo fazer pedagógico. 

Nessa perspectiva, o objetivo principal do curso de licenciatura plena em física do 

IFRN é formar profissionais capazes de compreender os fenômenos e os processos 

mecânicos, ópticos, termodinâmicos e eletromagnéticos sob os pontos de vistas clássico e 

moderno; sua importância e aplicações na construção de materiais e equipamentos no 

desenvolvimento industrial e tecnológico atuam, na educação básica, nos processos de ensino 

e aprendizagem do conhecimento teórico e experimental da física. 

No entanto, evidenciamos que o processo de reestruturação do Plano de Curso e 

Projeto Político do Curso, que aconteceu em 2012, foi marcado por conflitos que na realidade 

refletem o dia a dia do curso e que ficaram evidenciados no documento final, principalmente 

quando faz questão de exaltar, ainda em sua parte inicial: 

 

 

[...] esta Proposta Curricular procura compatibilizar-se com as novas 

exigências legais e as necessidades da sociedade no que concerne à 

formação de professores ao assumir que formar professores em nível e 
qualidade superior significa retirar as licenciaturas da condição de apêndice 

dos bacharelados e colocá-las na condição de cursos específicos, articulados 

entre si, com projetos pedagógicos próprios e com a política de formação de 
professores de cada instituição, explicitada no seu projeto global. 

Isso não significa isolar a formação de professores dos cursos de 

bacharelado, mas, ao contrário, possibilitar que suas relações se estabeleçam 
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sem assimetria na consideração da importância de cada qual, nem quanto ao 

cumprimento do papel da Universidade, nem quanto à complexidade que 

implica a formação para as diferentes carreiras.  
Nesse sentido, “exige-se a compreensão de que formar médicos, 

engenheiros, advogados e professores, tem idêntica complexidade e idêntica 

relevância na afirmação das funções da Universidade, como produtora de 

conhecimentos e como corresponsável pela busca de solução para as 
questões sociais do País

10
” (IFRN, PPC Licenciatura em Física, 2012, p. 7-

8). 

 

 

Essa necessidade de reafirmação documentada da profissão docente nos dá uma ideia 

do quão confusas e discrepantes podem ser as práticas, as linguagens e os fazeres a que estão 

submetidos os licenciandos em formação. É nesse sentido que pretendemos discutir o 

currículo posto no documento e, posteriormente, o currículo vivenciado, expresso 

linguisticamente nas falas dos professores formadores. 

O acesso ao Curso Superior de Licenciatura Plena em Física do IFRN se dá através de 

um processo seletivo aberto ao público para ingresso no primeiro período, direcionado aos 

alunos portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente na forma da lei 

(ENEM). A admissão também pode ocorrer por transferência e/ou reingresso, conforme 

estabelecido no Regulamento dos Cursos Superiores de Licenciatura do IFRN. O curso está 

inserido na modalidade presencial. 

A estrutura curricular que vigorou até 2012.1 era em sistema seriado, no qual o aluno 

matriculava-se no período e, cursando sem êxito três ou menos disciplinas, ao final do 

semestre, era submetido a um programa de dependência. Em caso de reprovação em mais de 

três disciplinas ele repetiria o semestre integralmente. Uma grande mudança aconteceu nesse 

quesito na estrutura posta em prática desde 2012.2, na qual o sistema de créditos entrou em 

vigor e o aluno passou a matricular-se em disciplinas, gerando maior fluidez e 

proporcionando autonomia na formulação de seu curso. Esse sistema veio a se chamar, 

institucionalmente, de semisseriado, já que a oferta de disciplinas optativas ficará a critério do 

Campus para cada turma. 

A matriz curricular do curso (Anexo 1) está dividida em disciplinas distribuídas em 

três núcleos de organização dos conteúdos: específico, complementar e didático-pedagógico, 

que fazem a interligação e preparação didática para a prática como componente curricular, o 

                                                
10 Citação de outro documento: BRASIL, MEC – Secretaria de Educação Superior. Esclarecimentos sobre 

mudanças na dinâmica de trabalho da SESu em decorrência do Decreto 3.276/99 e da Resolução CP n. 01/99 do 

Conselho Nacional de Educação. 1999. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/3276.pdf>.  

Acesso em: 10 jun. 2013. 
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estágio curricular supervisionado e as atividades acadêmico-científico-culturais. Os núcleos 

específico, complementar e didático-pedagógico compreendem, de acordo com o documento: 

 

 

- Núcleo Específico: Compreende as abordagens teórica e experimental dos 

conceitos, princípios e aplicações de todas as áreas da física. Consiste no 

conteúdo de física do ensino médio, revisto em maior profundidade, com os 
conceitos e ferramentas matemáticas adequadas. São contempladas práticas 

de laboratório que ressaltam o caráter da física como ciência experimental. 

Aborda os conceitos e teorias, estabelecidos (em sua maior parte) 

anteriormente ao Século XX, englobando os formalismos de Lagrange e 
Hamilton do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física na modalidade 

presencial Mecânica e suas aplicações, os fenômenos eletromagnéticos e os 

princípios da Termodinâmica. Engloba os conceitos e teorias desenvolvidos 
desde o início do Século XX até o presente. 

- Núcleo Complementar: Compreende as disciplinas de caráter 

interdisciplinar básicas para a formação do Físico Educador. É composto por 
disciplinas que norteiam a formação científica do professor dentro da 

perspectiva de um ensino interdisciplinar das ciências da natureza e suas 

tecnologias. Abrange o conhecimento das ferramentas matemáticas 

necessárias ao tratamento adequado dos fenômenos físicos, o uso das 
linguagens técnica e científica, os conhecimentos históricos e 

epistemológicos da física e conhecimentos de Química e Biologia. Estes 

conhecimentos são fundamentais para a atuação do professor e sua 
articulação com profissionais dessas áreas do conhecimento no ambiente da 

escola. 

- Núcleo Didático-Pedagógico: Contempla as disciplinas que fundamentam a 

atuação do licenciado como profissional da educação. Aborda o papel da 
educação na sociedade, os conhecimentos didáticos, os processos cognitivos 

da aprendizagem, a compreensão dos processos de organização do trabalho 

pedagógico e a orientação para o exercício profissional em âmbitos escolares 
e não escolares, articulando saber acadêmico, pesquisa e prática educativa 

(IFRN, PPC Licenciatura em Física, 2012). 

 

Assim, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da Licenciatura em Física do 

IFRN, o perfil previsto para o licenciado em física formado naquela instituição é o definido 

para o Físico-Educador, que consta no já mencionado Parecer n. 1.304/2001-CNE/CES
11

. 

Compreendemos, nesse breve panorama retrospectivo construído a partir do estudo 

desenvolvido, que muitas reformas na legislação brasileira têm buscado a melhoria, 

unificação e universalização da educação e que um olhar fundamental sobre isso é a maneira 

como a formação de professores vem sendo descrita. O IFRN, ao agregar a formação de 

professores como nível de ensino, não deixou de lado a sua tradição em formação profissional 

e essa dialética político-social não passa imparcialmente na licenciatura, seja no próprio 

documento base do curso – o Projeto Pedagógico do Curso –, seja nos eventos institucionais 
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ou no financiamento para pesquisa e extensão. Consideramos que essa dinâmica aparece 

registrada, direta ou indiretamente, nos discursos e na linguagem expressa pelos professores 

formadores. 

No capítulo seguinte, explicitaremos o aporte teórico que nos fundamenta na reflexão 

de constituição de grupo profissional organizado (IMBERNÓN, 2006), o qual repercute em 

modelos pedagógicos sujeitos à significação e ressignificação de aspectos de disseminação do 

conhecimento científico, num dado contexto particular, para a formação de professores. 

                                                                                                                                                   
11 Conforme explicitado na seção 1.1 deste capítulo. 
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Capítulo 3 

 

A EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK (1896 – 1961) 
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Neste capítulo, pretendemos apresentar as ideias centrais da concepção epistemológica 

de Ludwik Fleck, iniciando por uma abordagem rápida sobre sua vida, formação e trabalho, 

bem como sua contribuição para a ciência. As ideias desse epistemólogo da ciência 

contribuem para analisar e fundamentar, posteriormente nesta dissertação, a significação de 

aspectos de disseminação do conhecimento científico na formação inicial de futuros 

professores de física. 

Ludwik Fleck, médico clínico geral, microbiologista e cientista polonês, desenvolveu 

conceitos importantes que foram apropriados pela história, filosofia e sociologia da ciência, 

contribuindo para a compreensão de como os fatos científicos se constroem ao longo do 

tempo.  

Fleck nasceu em 1896, na cidade de Lwów, região pertencente na época à Polônia e, 

desde 1939, à Ucrânia. Concluiu o curso de medicina na Universidade Jan Kazimierz de 

Lwów. Tornou-se assistente do biólogo Rudolf Stefan Weig
12

 (1883-1957), especialista em 

tifo. Posteriormente, Fleck foi nomeado para a cátedra de Biologia na Universidade de Lwów.  

Trabalhou no Departamento de Medicina do Hospital Geral de Lwów e tornou-se 

diretor do Laboratório Bacteriológico local. A partir de 1935, continuou seus trabalhos no 

laboratório bacteriológico privado, fundado por ele anteriormente. 

Após a ocupação de Lwów pela Alemanha nazista em 1941, Fleck se refugiou com 

mulher e filho em um bairro isolado da cidade, onde se localizava o gueto judeu. Foi nesse 

período, durante a guerra, que Fleck, prosseguindo suas pesquisas, desenvolveu uma nova 

técnica de obtenção da vacina antitifo a partir da urina dos doentes. Tal realização despertou o 

interesse dos nazistas, que preservaram sua vida com o objetivo de explorar sua formação e 

habilidade científica. 

Nesse período, Fleck foi deportado, juntamente com seus familiares, em 1942, para 

Laokoon-Pharmazeutische Fabrik, com a finalidade de produzir soro antitifo. No início de 

1943, foram enviados para o campo de concentração de Auschwitz.  

Nesse campo de concentração, tinha como trabalho diagnosticar sífilis, tifo e outras 

doenças, com a utilização de testes sorológicos. Em dezembro de 1943, Fleck esteve preso no 

campo de concentração de Buchenwald até a libertação da Polônia, em abril de 1945.  

Em 1956, depois de um ataque cardíaco e de descobrir a presença de um linfoma, 

Fleck emigrou para Israel, onde foi nomeado professor visitante da Faculdade de Medicina na 

                                                
12 Biólogo microbiologista que contribuiu com estudos sobre o agente do tifo e com a primeira vacina para esse 

tipo de doença, durante os períodos de 1ª e 2ª Guerras Mundiais. 
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Universidade Hebraica de Jerusalém e diretor do Instituto Israelita para a Pesquisa Biológica. 

Morreu em 1961, com um segundo ataque cardíaco, aos 64 anos de idade.  

Além de seus trabalhos com a medicina e a microbiologia, Fleck concentrou reflexões 

e esforços na produção do seu livro Gênese e desenvolvimento de um fato científico
13

, que 

foi originalmente publicado em alemão no ano de 1935, um ano após o filósofo da ciência, 

austríaco, Karl Raimund Popper (1902-1994) ter publicado o seu livro Logik der Forschung
14

. 

O livro de Popper revolucionou o pensamento contemporâneo sobre a ciência e o 

conhecimento. Ideias como o falsificacionismo
15

 eletrizaram a comunidade científica e a 

filosofia. Nessa perspectiva, é possível compreender certa ligação de pensamento sobre a 

construção da ciência entre Fleck e Karl Popper, a qual é importante para marcar o que os 

distingue da tradição anterior, do chamado Círculo de Viena. Isso fica bem claro, por 

exemplo, no capítulo terceiro do livro Gênese e desenvolvimento de um fato científico, 

intitulado “Sobre a reação de Wassermann e sua descoberta”, quando Fleck demonstra a 

construção do fato hoje plenamente conhecido como reação de Wassermann (teste 

diagnóstico da sífilis) e faz uma reflexão crítica sobre a tão propalada objetividade como 

critério seguro para discernimento do conhecimento científico. Tal reflexão é muito 

importante para a historiografia de modo geral, pois Fleck propõe uma percepção 

problematizadora, não ingênua, da visão retrospectiva habitual dos historiadores e 

desmistifica a chamada objetividade. Nesse capítulo, aborda a questão do erro na construção 

da ciência de maneira muito inovadora para a época.  

O Círculo de Viena teve início nas duas primeiras décadas do século XX, sendo 

responsável pela criação de uma corrente de pensamento intitulada positivismo lógico. Esse 

movimento surgiu na Áustria, como reação à filosofia idealista e especulativa que prevalecia 

nas Universidades alemãs. A partir da primeira década do século, um grupo de filósofos 

austríacos iniciou um movimento de investigação que tentava buscar nas ciências a base de 

fundamentação de conhecimentos verdadeiros. 

Nesse sentido, tal grupo defendia que o conhecimento possui valor de verdade devido 

à sua vinculação empírica, isto é, o conhecimento científico é verdadeiro na medida em que se 

relaciona, em alguma dimensão, à experiência. Contudo, esses filósofos compreendiam que 

                                                
13

 Para este estudo utilizamos a versão traduzida para o português. Tradução de Georg Otte e Mariana Camilo de 

Oliveira. 
14 A lógica da descoberta científica 
15 Segundo Popper, não existem teorias verdadeiras ou falsas, mas teorias mais próximas da verdade do que 

outras (verossímeis). As teorias passam, assim, a ter um caráter conjectural e a sua aceitação é feita mediante 

tentativas de refutação (ensaios e erros), e não através do critério de verificabilidade (defendido pelos positivistas 
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não se podia abandonar a lógica e a matemática, com o avanço que estas obtiveram na virada 

do século; ambas auxiliam de maneira determinante na busca e determinação das condições 

nas quais o conhecimento se processa. Assim, esse pensamento, que procura na experiência o 

valor de verdade último de suas proposições, auxiliado pelas regras da lógica e dos 

procedimentos matemáticos, denominou-se positivismo lógico, ou empirismo lógico. 

A esse grupo, formado por Philipp Frank (1884-1966), Otto Neurath (1882-1945) e 

Hans Hahn, incorporaram-se, na década 1920,  Moritz Schilick e Rudolf Carnap, que logo 

passaram à condição de seus mais ativos membros. Em 1929, Carnap, Hahn e Neurath 

publicaram um manifesto intitulado “A Concepção Científica do Mundo: o Círculo de 

Viena”. Estava, assim, formado esse movimento. Além desses filósofos, compunham o grupo 

cientistas, economistas e juristas. As principais influências recebidas pelos filósofos do 

Círculo de Viena são: o pensamento de Ernst Mach (1838-1916), a lógica de Russell, 

Whitehead, Peano e Frege, bem como os novos paradigmas da física contemporânea, 

especialmente as descobertas de Einstein. Determinante foi, ainda, a filosofia de Wittgenstein. 

A leitura de seu Tractatus Logico-Phylosophicus permitiu ao grupo levar ao máximo alcance 

filosófico a compreensão da nova lógica, possibilitando, assim, incorporá-la a uma 

interpretação empírica dos fundamentos do conhecimento. Um importante conceito estudado 

pelo Círculo de Viena reside na noção de verificabilidade, para a qual determinada sentença 

só possui significado para aqueles que são capazes de indicar em que condições tal sentença 

seria verdadeira e em quais ela seria falsa. Indicar tais condições equivale a apontar as 

possibilidades empíricas de verificar a verdade ou falsidade da sentença em questão. 

Em plena tomada nazista, os escritos de Fleck sobre a epistemologia da ciência com 

aprofundamentos críticos ao empirismo/positivismo lógico não obtiveram muita visibilidade 

no período (BOMBASSARO, 1995). Estudos apontam que o fato marcado pela Segunda 

Guerra Mundial possivelmente não tenha sido o único meio de contenção da divulgação de 

suas ideias, uma vez que o seu contemporâneo Popper teve mais êxito no lançamento do seu 

livro. Acredita-se que tal acontecimento tenha ocorrido por Popper ter compartilhado, na 

época, das ideias epistemológicas do Círculo de Viena.  

Fleck (2010) e Popper (1993) lançaram críticas a essas ideias epistemológicas, mas 

como afirma Bombassaro (1995), a distinção estava no ponto de partida. 

 

                                                                                                                                                   
lógicos). Em consequência, o conhecimento científico deixa de ser visto como verdadeiro e inquestionável para 

passar a ser falível, ou seja, passível de ser substituído por teorias mais verossímeis. 
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Enquanto Popper, cujo trabalho também criticava a epistemologia sustentada 

pelo empirismo lógico, acentuava o caráter dinâmico da investigação, mas 

ficando preso aos princípios lógico-formais que deveriam governá-la, Fleck 
afirmava categoricamente que toda a investigação científica não deveria ser 

entendida como um construto formal (BOMBASSARO, 1995, p. 12). 

 

O que mais inspirou Fleck a contestar as ideias dos pensadores dos Círculos de 

Berlim
16

 e de Viena foi o fato de que eles nutriam uma concepção diferenciada sobre a 

validação do conhecimento. Para os estudiosos dos Círculos de Berlim e Viena, o 

conhecimento é conhecimento assim como fato é fato, sem que os pontos de vista histórico e 

social tenham, necessariamente, um papel importante em relação a um dado fato ou 

conhecimento. Fleck, por outro lado, não concebe o conhecimento científico desvinculado de 

sua raiz histórica e social.   

De acordo com Bombassaro (1995), mesmo Fleck tendo criticado o empirismo lógico, 

a ciência entendida como atividade historicamente elaborada por coletivos e envolvendo 

questões de âmbito sociológico e psicológico não era bem vista em meio aos que partilhavam 

das ideias disseminadas principalmente pelo Círculo de Viena.  

Fleck realizou seu primeiro estudo epistemológico em 1927, intitulado Sobre algumas 

características especiais do pensamento médico, publicado nos Arquivos da Sociedade de 

Amigos na História da Medicina (SCHÄFER; SCHNELLE, 1986, p. 18; 

PFUETZENREITER, 2003, p. 116). Nesse primeiro trabalho de 1927, Fleck apontou indícios 

do que mais adiante se tornaria o conceito de estilo de pensamento, ideia relacionada à 

linguagem própria de cada coletivo de pensamento em seu contexto histórico e à relação 

estabelecida entre teoria e prática. A primeira noção do que denomina mais tarde de estilo de 

pensamento é desenvolvida por Fleck, quando afirma que “um campo de pensamento cria um 

estilo peculiar para cada época com utilização de uma linguagem própria” (FLECK apud 

PFUETZENREITER, 2003, p. 117).  

Para Fleck, o conhecimento é construção social por excelência e é determinado por um 

estilo de pensamento, ou seja, por um conjunto de elementos que constituem um corpo de 

conhecimento, linguagem específica, conceitos, práticas, entre outros. A dependência de 

qualquer fato científico de um estilo de pensamento é evidente (FLECK, 2010, p. 110). No 

entendimento desse autor, torna-se impossível separar a construção e o desenvolvimento dos 

fatos científicos da construção sócio-histórica e cultural e dos interesses da sociedade de cada 

época. 
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Qualquer teoria do conhecimento que não tenha em conta esse 

condicionamento social de todo o conhecimento é uma brincadeira. Quem, 

entretanto, considera o condicionamento social como um mal necessário, 
como uma lamentável imperfeição humana a ser combatida, não sabe que, 

sem esse condicionamento, o conhecimento simplesmente não é possível, e – 

eu diria ainda – que a palavra “conhecer” somente ganha um significado no 

contexto de um coletivo de pensamento (FLECK, 2010, p. 86). 

 

Distante do formalismo lógico e da atividade racional lógica que envolve a descoberta 

científica, a ciência deveria ser entendida, portanto, como uma atividade histórica realizada 

coletivamente por comunidades de investigação. Fleck (2010) reforça que, além de o 

pensamento consistir numa atividade social por excelência, não pode ser situado 

completamente dentro de limites individuais. 

 

Para todas as ciências, a finalidade é a elaboração desse “solo firme dos 

fatos”. Em termos epistemológicos, duas coisas são importantes: em 
primeiro lugar, não há um fim, assim como não há começo demonstrável 

desse trabalho, que sempre consistirá em continuações. O saber vive no 

coletivo e é continuamente retrabalhado. [...] Em segundo lugar, entretanto, é 

impossível reproduzir apenas os elementos passivos do saber. [...] Os 
elementos passivos e ativos não podem ser distinguidos pelo viés histórico, 

nem pelo lógico (FLECK, 2010, p. 145). 

 

Com base na epistemologia estabelecida por Fleck, parte-se do pressuposto de que o 

conhecimento tenha origem sócio-histórica; sendo social, porque excede a cognição 

individual e inclui as generalizações dos indivíduos, e histórica, porque tem um 

desenvolvimento no tempo. 

Cutolo (2001) afirma que pouco ainda se conhece das obras de Fleck. Naquela época, 

muito menos conhecimento se tinha daquela obra de pequena tiragem em sua versão em 

alemão. Cutolo (2001, p. 28) traz outros possíveis motivos para o aparente desconhecimento 

sobre Fleck: 

 

a ascendência judia, o fato de ser polonês, viver em território soviético e ter 

vivido duas guerras, uma das quais, confinado em um campo de 
concentração nazista, podem ter contribuído para a baixa repercussão direta 

de sua obra. Não pertencia ao eixo anglo-franco-saxão e, portanto, não 

poderia ser conhecido.  

 

No período entre 1946 e 1957, Fleck desenvolveu intensa atividade científico-

acadêmica: orientou quase 50 teses de doutorado e outras tantas de livre docência, contando 

                                                                                                                                                   
16 Grupo de pensadores associados ao Círculo de Viena. 
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com 20 colaboradores científicos e 7 técnicos. Publicou 87 artigos científicos (PARREIRAS, 

2006) e participou de vários congressos científicos, um deles, inclusive, no Brasil, em 1955: o 

II Congresso Internacional de Alergistas, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 13 de 

novembro daquele ano (CONDÉ, 2010, p. 15).  

Até onde se conhece, o resgate de sua obra veio a ocorrer somente com o físico e 

filósofo da ciência norte-americano Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), que, em 1962, fez 

referência a Fleck no início do seu livro The structure of scientific revolutions
17

, no qual 

afirma que a monografia de Fleck é “um ensaio que antecipa muitas de minhas próprias 

ideias” (KUHN, 1970, p. 10). 

Kuhn continua o prefácio de sua obra apresentando as discussões científicas e as 

influências e oportunidades que teve de aprofundar algumas ideias, dentre elas, o pensamento 

científico dos filósofos franceses Alexandre Koyré (1882/1892-1964) e Émile Meyerson 

(1859-1933), a psicologia de Jean Piaget (1896-1980) e a teoria da Gestalt. Afirma ainda que 

por meio da Society of Fellows, da Universidade de Harvard, teve contato com a monografia 

quase desconhecida de Ludwik Fleck, a qual foi um ensaio para a constituição das suas ideias. 

 

O trabalho de Fleck [...] fez-me entender e compreender que essas ideias 

podiam necessitar de uma colocação no âmbito da sociologia da comunidade 

científica. Embora os leitores encontrem poucas referências a qualquer 
desses trabalhos ou conversas, devo a eles mais do que me seria possível 

reconstruir ou avaliar neste momento (KUHN, 1970,  p. 11). 

 

Apesar de serem feitas inúmeras comparações entre Kuhn e Fleck, a diferença 

fundamental entre ambos os autores é que o primeiro lança os alicerces de seu sistema de 

ideias com ênfase na estrutura marcadamente teórica que rege as comunidades científicas – o 

paradigma –, enquanto o segundo enfatiza a prática desempenhada por um coletivo, a base de 

suas categorias epistemológicas. O conhecimento como experiência e prática é a pedra 

angular do pensamento de Fleck. 

Ainda que o conhecimento científico não seja certo e definitivo e esteja em contínuo 

desenvolvimento, o paradigma está calcado em uma estrutura regular e estável, com a 

finalidade de preservar uma determinada estrutura teórica. Essa estrutura é regida pelos 

princípios fixados pela ciência e caracteriza o que Kuhn denominou de períodos de “ciência 

normal”. Quando ocorre alguma perturbação na ordem estabelecida, a mudança gerada nesse 

sistema pode ter como resultado uma revolução. 

                                                
17 A estrutura das revoluções científicas. 
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Enquanto o paradigma estabelecido para cada ciência básica constitui-se em uma 

“estrutura única” particular, os estilos de pensamento são múltiplos e têm como suporte uma 

atividade prática. Seu ponto de apoio se estabelece, principalmente, na aplicação sob a forma 

de tecnologia. Por esse motivo, um estilo de pensamento sofre frequentes transformações e 

influências de outros estilos. 

Consequentemente, de modo diferente do paradigma, o estilo de pensamento está 

sujeito a pequenas e frequentes modificações. A mudança de paradigma ocorre de maneira 

drástica, por rupturas
18

, enquanto um estilo de pensamento se modifica sutilmente, de maneira 

lenta e gradual. Entretanto, essas mudanças em “doses homeopáticas”, ao final de um longo 

período, se tornarão tão significativas quanto uma mudança de paradigma em uma revolução 

científica. 

Um estilo de pensamento é pautado por um coletivo de pensamento. Portanto, o estilo 

de pensamento é vivo, dotado de uma plasticidade que permite que se adapte às mudanças e 

se submeta às constantes transformações desencadeadas pelo ritmo dos avanços, sejam em 

que áreas dado estilo é partícipe
19

. Como consequência, é admitida a convivência de inúmeros 

estilos de pensamento simultaneamente, que trazem como marca a participação de diversos 

grupos de indivíduos que se relacionam mutuamente, permitindo o livre trânsito de ideias 

intercoletivas. 

Segundo Oliveira e Condé (2002), a tentativa de estabelecer uma análise comparativa 

entre as ideias de Fleck e, especificamente, as de Thomas Kuhn justifica-se devido a pelo 

menos dois pontos: primeiramente, porque nos estudos históricos sobre a ciência a 

perspectiva analítica fortemente influenciada por Kuhn se tornou quase hegemônica; segundo, 

e talvez o mais importante para essa análise, porque Kuhn, ao estabelecer uma crítica aos que 

se dizem seus descendentes e fazer uma revisão de suas ideias na tentativa de melhor 

esclarecê-las, aproxima-se da perspectiva de desenvolvimento científico gradual e cumulativo 

assumida por Fleck, contrária à ideia de ruptura inerente ao progresso científico. 

Além de Kuhn, o biólogo americano Frederick Grinnell, da University of Texas 

Southwestern Medical Center, cita, em seu livro The Scientific Attitude
20

, que foi na obra de 

Fleck que encontrou uma descrição de ciência “cotidiana”, prática e social, com a qual 

                                                
18 Segundo Kuhn (2005), uma ciência em evolução atravessa uma etapa do seu desenvolvimento em que se 

considera que constitui uma Ciência Normal. Durante a prática da ciência normal, o mundo ao qual essa ciência 

se aplica é visto por todos os seus praticantes segundo uma mesma perspectiva, oferecida pelo paradigma. Os 

paradigmas são articulados durante a fase de desenvolvimento cumulativo (ciência normal) e podem se 

modificar por rupturas revolucionárias, quando um paradigma é substituído por outro. 
19 Em nosso caso de pesquisa específico, como detalharemos mais adiante, na área do ensino de ciências em um 

contexto de formação de professores. 
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concorda, tendo por base a sua própria experiência como cientista. Nesse livro, Grinnell 

(1992) traz a compreensão da ciência nos termos da prática cotidiana, longe dos 

entendimentos de uma ciência realizada somente por vias de método científico e da lógica 

positivista.  

Atualmente, o referencial de Fleck é utilizado com mais frequência nas áreas da saúde, 

como medicina e enfermagem, já que também nessas áreas teve a sua origem. Fleck, ao 

desenvolver seus estudos de epistemologia da ciência, propôs abrangência de sua obra 

também para outros tipos de conhecimento. Concordamos com a sua abrangência 

epistemológica e a vislumbramos, nesta pesquisa, dialogando com o campo da educação, 

principalmente no que diz respeito à formação de professores, disseminação do conhecimento 

científico e aspectos da linguagem nessa constituição. 

Essa análise de Fleck como referencial para as pesquisas em educação e mais 

especificamente no ensino de ciências vem se mostrando extremamente hábil, o que pode ser 

confirmado nas palavras de Delizoicov et al. (2002, p. 64-65): 

 

Além da utilização para investigações no âmbito da História, da Filosofia e 

da Sociologia da Ciência, que vêm sendo desenvolvida na Europa, 
destacamos também o potencial deste modelo epistemológico como uma 

referência para a investigação de problemas de ensino de ciências, não só 

por que suas categorias analíticas poderiam ser aplicadas tanto para o caso 

do conhecimento do senso comum, como para o científico, e as possíveis 
interferências que daí tiraríamos para a busca de soluções dos problemas de 

pesquisa, como também para agrupamentos de outros profissionais, como, 

por exemplo, professores de ciências dos vários níveis de ensino. Este 
modelo, caracterizado pela sociogênese do conhecimento, auxiliaria na 

caracterização e compreensão de atuação de grupos de docentes, indicando 

novos caminhos a serem percorridos na formação inicial e contínua de 
professores.  

 

Adiante discutiremos as aproximações da epistemologia de Fleck com a educação, 

especificando com o ensino de ciências, e entraremos no contexto da formação de professores 

ao tratarmos do valor que a linguagem assume na circulação e disseminação do conhecimento 

científico. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
20 A atitude científica [tradução nossa]. Esse livro não tem publicação traduzida para a Língua Portuguesa. 
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3.1 Principais conceitos da epistemologia de Ludwick Fleck  

 

Nesta seção, buscaremos apresentar os principais conceitos que emergem da 

epistemologia de Ludwick Fleck. Para esse epistemólogo, a sociedade seria formada por um 

grande agrupamento contendo diferentes coletivos, no qual cada grupo detém um conjunto de 

conhecimentos e trabalha em conjunto na resolução de problemas.  

Fleck anuncia uma importante discussão no campo epistemológico refere à relação 

entre a observação e a teoria, ambas ligadas à concepção de fato. O que é um fato? Foi com 

essa interrogação que Fleck abriu sua monografia em Gênese e desenvolvimento de um fato 

científico. Frequentemente, o fato é considerado algo fixo, independente do sujeito 

conhecedor, é aquilo que é dado; “fato” é considerado também como sinônimo de 

“existência” ou “realidade”. Fleck questionou esse tipo de noção sobre fato científico, assim 

como que o objetivo das ciências fosse o de descobrir tais fatos. 

O livro de Fleck divide-se em quatro capítulos, além de um prefácio do próprio autor, 

datado de 1934. Dentro mesmo de cada capítulo, o autor, por vezes, distribui as abordagens 

por outros subtemas, o que facilita bastante não só a leitura da obra como um todo, mas 

também a aproximação com determinados conceitos através de recortes menores, mas ainda 

dentro da temática maior da construção de um fato científico, como poderá ser observado a 

seguir, no detalhamento de cada capítulo
21

. No prefácio, Fleck dá as primeiras pistas de que, 

apesar da costumeira oposição entre fato (caracterizado como algo fixo, permanente e 

independente da opinião subjetiva do pesquisador) e teoria (marcada por seu caráter 

passageiro), há de se atentar para um erro, na sua perspectiva fundamental, cometido pela 

teoria do conhecimento em relação a esse fato, já que ela (a teoria do conhecimento) tende a 

considerar para investigação somente situações do cotidiano ou da física clássica, algo que 

por sua vez determina, previamente, um achatamento dos resultados. Fleck busca, nessas 

breves duas páginas, chamar a atenção para uma contínua repetição mecânica de 

determinados atos “diante de um poder independente de nós, que chamamos de ‘existência’ 

ou de ‘realidade’” (FLECK, 2010, p. 34). Não conseguimos mais apresentar uma visão crítica 

do mecanismo do conhecimento diante de alguns fatos que, para nós, tornaram-se óbvios 

(FLECK, 2010). Nesse ensejo é que o autor ensaia as primeiras justificativas para ter se 

debruçado especialmente sobre a chamada reação de Wassermann e sua relação com a sífilis, 

                                                
21 Antes do conteúdo propriamente dito em capítulos, vale chamar a atenção para elementos que, em 

aproximadamente 50 páginas, situam o contexto da obra, parte da trajetória pessoal e profissional de Ludwik 
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um fato recente da medicina na época. Nas palavras do próprio autor: “‘fato mais novo’, cuja 

descoberta não seja muito remota e que ainda não esteja explorada em todos os aspectos para 

fins epistemológicos” (FLECK, 2000, p.22). 

O autor parte de um fato cotidiano de sua lida médica para desenvolver sua reflexão 

epistemológica: a sífilis. Assim, o primeiro capítulo faz uma recapitulação histórica para 

explicar “como surgiu o conceito atual de sífilis” e já enseja sua explicação utilizando, mesmo 

que implicitamente em algumas passagens, os conceitos que se desenvolvem nos três últimos 

capítulos.  

O segundo capítulo, intitulado “Consequências para a teoria do conhecimento da 

história apresentada de um conceito”, demonstra o condicionamento histórico-social do 

pensamento e introduz as noções de protoideias (pré-ideias), estilo de pensamento e coletivo 

de pensamento. No terceiro capítulo, “Sobre a reação de Wassermann e sua descoberta”, 

conforme enfatizamos, Fleck já inicia seu texto apresentando o desafio de se dirigir a um 

público de não especialistas. Para ele, o próprio ato de divulgação é complicado, já que 

qualquer campo do saber científico encontra dificuldades para ser completamente descrito 

através das palavras. Conforme o autor, isso ocorre porque tais palavras não possuem um 

significado fixo. Pelo contrário, a elas é atribuído um determinado significado dependendo do 

contexto, da área de pensamento à qual estão vinculadas. Essa dificuldade expressa por Fleck 

em explicar historicamente a partir de uma linguagem fixa receberá atenção especial mais 

adiante neste estudo, uma vez que a linguagem aqui terá papel fundamental na compreensão 

analítica de nossa pesquisa.  

Por fim, em “Aspectos epistemológicos da história da reação de Wassermann”, 

capítulo quarto, torna-se explícita a definição de fato científico, a qual foi sendo construída ao 

longo de toda a obra. Ainda que sob a característica de “provisório”, eis que surge o fato 

científico “como uma relação de conceitos conforme o estilo de pensamento, que, embora 

possa ser investigável por meio dos pontos de vista históricos e da psicologia individual e 

coletiva, nunca poderá ser simplesmente construída, em sua totalidade, por meio desses 

pontos de vista” (FLECK, 2010, p. 75). Nesse capítulo, aparece a noção de círculo esotérico 

(dos cientistas) e de círculo exotérico (saber popular
22

) e discute-se a circulação de saberes e 

                                                                                                                                                   
Fleck e a linha de argumentação do autor, que pode ser cuidadosamente observada nos capítulos que seguem. 

Esses elementos são um “Prefácio à edição brasileira”, “Introdução” e “Prefácio”. 
22 Consideramos essa associação do círculo esotérico aos especialistas e do círculo exotérico ao saber popular, 

nesse caso específico, com a finalidade de simplificação, não podendo generalizar nem agregar isso como um 

conceito. 
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conteúdos entre os dois. Também se explicitam as noções de “conexões ativas e passivas” e 

ressalta-se a importância dos manuais de ciência na formação de novos profissionais. 

Fleck apresenta e discute suas concepções sobre o conhecimento utilizando vários 

conceitos, sendo os principais o estilo de pensamento e o coletivo de pensamento. Além disso, 

apropria-se de termos como mutação, evolução e adaptação. A partir da compreensão da visão 

geral da principal obra de Fleck, poderemos analisar epistemologicamente seus principais 

conceitos.  

Segundo Condé (2005), o termo estilo de pensamento provém da sociologia de Karl 

Mannhein, podendo ser considerado como central na teoria fleckiana não só por ser o núcleo 

de conexão entre os diversos outros conceitos por ele elaborados, mas também porque, 

implícito a ele, há duas características fundamentais do pensamento do autor: 1) rejeição à 

visão empirista tradicional de fato científico como algo “dado” e de uma verdade universal; 2) 

formulação de uma epistemologia constituída não só pela experiência sensível, mas também 

baseada na psicologia, na sociologia e na história. Ao mesmo tempo, vinculada a esse último 

caráter, também se encontra inerente a esse conceito a noção fleckiana de um 

desenvolvimento científico que ocorre via evolução das ideias, na medida em que, por 

exemplo, se vincula a expressões metafóricas do tipo “mutação dos estilos de pensamento”. 

Uma clara definição de estilo de pensamento é apresentada quando Fleck (1986, p. 110) se 

refere aos manuais científicos, afirmando que possuem em seu conteúdo: 

 

[...] preceitos gerais junto aos ensinos concretos [...]. (de modo que) Tais 

preceitos formam o estilo de pensamento do coletivo de sorologistas, 

determinando a orientação da investigação e conectando-a com uma tradição 
específica. É completamente natural que esses preceitos estejam sujeitos a 

constantes trocas.  

 

Como se percebe, nessa definição evidenciam-se três características do conceito de 

estilo de pensamento: (1) ele corresponde a um direcionamento, uma orientação específica 

para investigação; (2) constitui-se dos direcionamentos de um determinado campo científico, 

conectando as práticas investigativas destes à tradição correspondente; e (3) possui um caráter 

transitório. 

 Fleck (2010) esclarece que, à medida que os estilos de pensamento são alterados ao 

longo da história, o próprio fato científico também assume esse caráter de transformação, 

acomodação e desenvolvimento, adaptando-se em cada período ao estilo dominante. Nesse 

ponto, novamente, destaca-se a concepção não fixista que o autor assume a respeito dos fatos 
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científicos, sendo essa plasticidade dos fatos associada ao próprio caráter maleável dos estilos 

de pensamento. 

Já os coletivos de pensamento podem ser compreendidos como agrupamentos de 

indivíduos que têm interesses comuns em determinadas áreas e problemáticas. Há um 

pequeno grupo que gera as ideias do coletivo, seguido de grupos maiores que recebem essas 

ideias. Uma característica que marca a visão de Fleck (2010) é a de que o trabalho do coletivo 

se concebe na conjunção social, ou seja, é um projeto desenvolvido pelo grupo. Em seus 

escritos, há uma preocupação em mostrar a ciência como uma atividade social, feita por 

grupos de pessoas que, juntas, se debruçam sobre certas questões e estudam determinados 

fatos, a ponto de construir uma forma de pensar. O coletivo possui duas dinâmicas: a esotérica 

e a exotérica. A esotérica é formada pelos genitores das teorias, os que criam as formas de 

pensar. É um grupo pequeno e altamente seleto. O grupo exotérico é formado pelos 

consumidores das ideias geradas, sendo maior e menos seletivo.  

Fleck (2010) afirma que, geralmente, um indivíduo participa de poucos círculos 

esotéricos e de vários círculos exotéricos. Assim, no seu projeto social, todos esses coletivos 

se sobrepõem formando o que pode se entender como sociedade.  

As protoideias, para Fleck (2010), são sistemas de ideias que não possuem base 

científica e que são aceitos por um grande número de adeptos nos círculos exotéricos. Ou 

seja, as protoideias possuem um passado primitivo e têm ligação com uma determinada 

tradição.  

Fleck (2010, p. 65) afirma que muitos avanços científicos somente foram possíveis 

devido às protoideias, como no seu estudo de caso da sífilis e sua relação com o 

desenvolvimento da reação de Wassermann, ou como o exemplo da atomística: “antiguidade 

grega forneceu a pré-ideia à teoria moderna dos átomos, ensinada principalmente por 

Demócrito em sua atomística primitiva”.  

Assim, na maioria dos estilos de pensamento, podemos supor que a protoideia pode 

ser o primeiro “suporte” à invenção e desenvolvimento do estilo de pensamento. O sistema de 

protoideias, dentro das leituras de Fleck (2010), seria caótico, com o obscuro, o místico e o 

primitivo dando lugar à razão e ao fato. 

Segundo o autor, as protoideias evidenciam a presença de uma conexão, de um 

vínculo do presente com o passado, ou seja, “[...] as protoideias são esboços histórico-

evolutivos das teorias atuais e seu surgimento tem que se compreender 

sociocognoscitivamente” (FLECK, 2010, p. 72), sendo que “qualquer exame do futuro deve 

retornar às vias de pensamento existentes. O futuro não está nunca totalmente livre do 
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passado” (FLECK, 2010, p. 85). Em Fleck, é o conhecimento, a partir de protoideias, que vai 

se especializando do geral para o particular, promovendo o surgimento de novas teorias ou 

conceitos. 

O fato seria o primeiro indício de um estilo de pensamento, que não pode ser 

reproduzido, assim, somente após muito trabalho e discussão, pode ascender à categoria de 

estilo de pensamento. Conforme Fleck (2010) ressalta, o fato não está sempre presente na 

gênese do estilo. Pode aparecer quando o estilo de pensamento está em crise, com o 

consequente nascimento de um novo estilo de pensamento ou com a sua modificação, 

explicando tudo o que o estilo anterior não explicava. É possível compreender o fato como 

um acontecimento que resiste ao coletivo e pode gerar ou modificar um estilo de pensamento. 

Desse modo, entende-se que o estilo de pensamento não é algo parado no tempo, mas está em 

constante modificação, orientado pelo coletivo. 

Fleck (2010) denomina outra característica do estilo de pensamento: a harmonia de 

ilusões, a qual ocorre quando a capacidade coercitiva do estilo de pensamento impera sobre o 

coletivo. “Tal sistema fechado e em conformidade com o estilo não está imediatamente 

acessível a qualquer inovação” (FLECK, 2010, p. 74). Reprime qualquer outra ideia que surja, 

sendo vetada a possibilidade de pensar diferente, gerando uma “paralisia” nas inovações do 

estilo de pensamento. A essa época da vida de um estilo, Fleck (2010) entende como época 

clássica, em que a capacidade de coerção do estilo “cega” o pesquisador para outras 

possibilidades. 

 

O caráter fechado dos sistemas, os efeitos recíprocos entre o conhecido, as 

coisas a serem conhecidas e os atores do conhecimento garantem a harmonia 

de ilusões, que não se resolvem, de maneira alguma, dentro dos limites de 

um determinado estilo de pensamento (FLECK, 2010, p. 81). 

 

Para que haja uma renovação no estilo ou a sua transformação, é necessária a 

desconstrução da harmonia de ilusões, que, segundo Fleck (2010), pode ser feita com um 

certo aumento de anomalias e com a emergência de um novo fato, que reoriente todo o 

trabalho da pesquisa. As anomalias podem ser compreendidas como casos particulares que 

fogem à lógica do estilo. Seriam o que os pesquisadores chamam de “exceção à regra”. Logo, 

o acúmulo de exceções pode desconstruir a harmonia de ilusões, levando o estilo de 

pensamento a uma crise, o qual, com o aparecimento de um novo fato, é renovado ou 

modificado. Podemos entender que, no mecanismo proposto por Fleck (2010), nem sempre 

existirá a ruptura de um estilo de pensamento, mas pode haver sua transformação e adaptação 
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a novos fatos. Quem decidirá os rumos do estilo de pensamento não é um indivíduo, mas todo 

um coletivo, através da comunicação inter e intracoletiva. 

A comunicação intracoletiva, na visão de Fleck (2010), acontece de forma 

determinada dentro do círculo esotérico, gerador do estilo. Já a comunicação intercoletiva é 

caracterizada pela comunicação entre coletivos distintos, em que coletivos de pensamento que 

possuem estilos de pensamento com poucas diferenças se comunicam e trocam ideias, 

caracterizando novos rumos de pesquisa em determinadas áreas correlacionadas. Fleck (2010) 

salienta que a comunicação intercoletiva é mais complexa e impossível de ser sistematizada 

em uma única doutrina. “Mas não há como construir, no presente trabalho, uma doutrina 

completa dos estilos de pensamento. Apenas queremos chamar a atenção para algumas 

características de tráfego de pensamento intercoletivo” (FLECK, 2010, p. 160).  

Nesse sentido, Fleck (2010) lembra que essa comunicação ocorre, não de uma forma 

sistematizada e homogênea, mas mediante um critério vital para se ter grande ou pouco 

tráfego de estilos: 

 

Quanto maior a diferença entre dois estilos de pensamento, tanto menor o 

tráfego de pensamentos. Quando existem relações intercoletivas, estas 
apresentam traços comuns, independentes das particularidades dos 

respectivos coletivos (FLECK, 2010, p. 160). 

 

Então, quanto maior a congruência entre coletivos, maior será a comunicação entre 

eles, como remonta ao caso das ciências exatas e biológicas. A situação inversa também 

ocorre quando dificilmente ideias das ciências exatas e biológicas chegam às ciências 

humanas, por exemplo.  

Outro fator destacado por Fleck (2010) ao final de sua obra é o modo como o fato 

científico é simplificado, modificado ou reestruturado para ser usado em diferentes setores 

sociais. Para o autor, existem quatro tipos diferentes de ciência, compreendidos em: Ciência 

Popular, Ciência dos Periódicos, Ciência dos Manuais e Ciência dos livros didáticos.  

Ciência Popular seria o primeiro tipo de ciência que se encontra em círculos sociais 

menos especializados, enquanto a Ciência Especializada
23

 é característica do círculo esotérico 

do coletivo. Fleck (2010, p. 166) não aprofunda leituras sobre a Ciência Popular, entendendo 

que a “Ciência Popular, no sentido estrito, é ciência para não especialistas, ou seja, não deve 

ser vista como ciência introdutória, sendo que, normalmente, não é um livro popular, mas um 

livro didático que cuida da introdução”.  

                                                
23 Para Fleck (2010), a ciência especializada é a união entre a ciência dos manuais e a ciência dos periódicos. 
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Nesse sentido, Fleck (2010) faz a distinção entre o que é veiculado da ciência pela 

sociedade, bem como entre material de mera divulgação científica e material de iniciação ao 

estudo da ciência, que é dado pelo livro didático, através de uma transformação do conteúdo 

da Ciência Especializada. A Ciência Popular é aquela que é diariamente veiculada pela mídia, 

altamente ilustrativa, evidenciando os resultados, os produtos, e escondendo o seu método de 

obtenção. Essa categoria de Ciência Popular exerce uma forte influência sobre a população 

que é leiga, que desconhece os métodos e as formas de obtenção desse produto final 

apresentado. 

 

Uma das características da apresentação (Darstellung) popular é a ausência 
de detalhes e principalmente de polêmicas, de modo que se consegue uma 

simplificação artificial. Além disso, há a execução esteticamente agradável, 

viva e ilustrativa. E, finalmente, a avaliação apodítica, a simples aprovação 
ou reprovação de determinados pontos de vista. A ciência simplificada, 

ilustrativa e apodítica – estas são as marcas mais importantes do saber 

exotérico (FLECK, 2010, p. 166). 

 

Esse saber popular
24

 “forma a opinião pública específica e a visão de mundo, surtindo, 

dessa forma, um efeito retroativo no especialista” (FLECK, 2010, p. 166). Já a ciência 

especializada se divide em dois grupos: a Ciência dos Periódicos e a Ciência dos Manuais, 

sendo que uma serve de base para a outra.  

Na Ciência dos Periódicos, Fleck (2010) atribui duas marcas vitais: o caráter 

provisório e o pessoal da atividade do cientista. No caráter provisório, caracteriza-se o tom de 

aspiração dado pelo autor do trabalho, almejando que seu esforço prático e teórico faça parte 

de um manual algum dia. 

 

Qualquer trabalho em periódicos contém, na introdução ou na conclusão, tal 

conexão com a ciência dos manuais como prova de que aspira à entrada no 
manual e que também pode ser sentido a partir das indicações sobre planos e 

esperanças e a partir da polêmica (FLECK, 2010, p. 172). 

 

A outra característica, denominada por Fleck (2010) de pessoal, encontra-se na 

preocupação do autor em não imprimir sua subjetividade na concepção do seu estudo, fazendo 

com que se faça “desaparecer” o caráter pessoal durante a escrita, trocando o individual, 

caracterizado por “eu”, pelo “nós”, possuindo uma conotação mais coletiva de pensamento. 

Essas duas características dotam a Ciência dos Periódicos, que ascende à Ciência dos 

Manuais. 
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A ciência dos periódicos, provisória, incerta, não aditiva e marcada por 
aspectos pessoais, que apresenta sinais soltos e arduamente elaborados de 

uma resistência ao pensamento, transforma-se primeiro, em virtude da 

migração intracoletiva dos pensamentos, na ciência dos manuais (FLECK, 
2010, p. 173).  

 

Assim, mediante grande esforço de seleção, reorganização e transformação da Ciência 

dos Periódicos, a Ciência dos Manuais ganha um novo caráter de ciência linear, progressiva e 

não contraditória, diferente da Ciência dos Periódicos.  

 

O manual, portanto, não nasce simplesmente da soma ou da seriação de 

trabalhos isolados em periódicos – a primeira é impossível porque esses 

trabalhos muitas vezes se contradizem, e a última também não levaria a um 
sistema fechado, que é o objetivo da ciência dos manuais. Um manual nasce 

de trabalhos isolados como o mosaico nasce de muitas pedrinhas coloridas: 

por meio de seleção e composição ordenada. O plano, que determina a 

seleção e a composição, fornece então as diretrizes para a pesquisa posterior: 
decide o que deve ser considerado como conceito fundamental, quais 

métodos são chamados de louváveis, quais os rumos que são apresentados 

como prometedores, quais os pesquisadores que merecem uma posição de 
destaque e quais deles que simplesmente cairão no esquecimento. Tal plano 

é formado no tráfego esotérico do pensamento, isto é, na discussão entre os 

especialistas, mediante entendimento e desentendimento recíproco, mediante 

concessões mútuas e pressões recíprocas que se polarizam em posturas 
obstinadas. Quando há dois pensamentos em conflito, recorre-se a todas as 

forças da demagogia. E quase sempre é um terceiro pensamento que vence: 

um pensamento tecido do conjunto de pensamentos exotéricos, alheios ao 
coletivo e conflituosos (FLECK, 2010, p. 173).  

 

Percebe-se que Fleck (2010) tem a compreensão de que a noção de ciência para os 

indivíduos, na sociedade, não é homogênea, variando de acordo com o grau de especialização 

do coletivo. Compreende-se, também, que o autor leva em conta a significação de um 

mecanismo que opera na transformação dos saberes produzidos pela atividade científica. 

 

 

3.2 Fleck como referencial epistemológico para as pesquisas sobre ensino de física 

 

A elaboração teórica de Fleck, por sua consistência, pode abrir caminho para uma 

teoria e sociologia do conhecimento e consiste na interpretação de que os “fatos científicos” 

são construídos por comunidades de pesquisadores/especialistas – que ele denominou 

                                                                                                                                                   
24 Neste trabalho, adota-se saber popular como sinônimo de Ciência Popular. 
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“coletivos de pensamento” – durante suas interações com os fenômenos ou situações a serem 

conhecidos. Esses coletivos são portadores e responsáveis pela divulgação de um “estilo de 

pensamento”; compreendido e constituído por um conjunto histórico de normas, saberes e 

práticas que são compartilhados pelos indivíduos do coletivo de pensamento. Nesta pesquisa, 

faz-se necessário, pois, que exploremos a conceituação epistemológica e teórica de Fleck 

(2010) na área da educação. Para tal convergência, usaremos estudos recentes na área de 

ensino de física e formação de professores. 

Ao analisar o processo de disseminação de conhecimentos para um público de não 

especialistas, Fleck (2010) chama a atenção para a importância de se considerar a interação 

que ocorre entre distintos estilos de pensamento através da circulação intercoletiva de ideias. 

Se a circulação intracoletiva de ideias é, segundo ele, responsável pela formação dos pares 

que compartilharão o estilo de pensamento, quer dizer, dos especialistas, no caso de um 

determinado coletivo de pesquisadores que constituem o que ele denomina de um círculo 

esotérico, é a circulação intercoletiva de ideias a responsável pela disseminação, 

popularização e vulgarização do(s) estilo(s) de pensamento para outros coletivos de não 

especialistas, que constituem, para Fleck, círculos exotéricos relativamente a um determinado 

círculo esotérico. Como não poderia deixar de ocorrer, nessa circulação intercoletiva, há 

simplificações no conhecimento disseminado, conforme analisa o autor.  

Justamente pela característica de trocas em um ambiente escolar, a sala de aula pode 

ser um palco no qual as relações didáticas assumem uma dinâmica rica de situações que 

certamente extrapolam qualquer manual que se deseje completo e definitivo. Para além de 

metodologias construídas para serem um roteiro infalível na relação didática entre aluno e 

professor, as ideias de Fleck podem promover uma visão mais humana da educação em 

ciência e do ensino de física: sua tendência a construir grupos influenciados e influenciáveis. 

Ou seja, os diferentes coletivos de pensamento se relacionam e se articulam entre si 

através de círculos, o esotérico e o exotérico. Entende-se por círculo esotérico a delimitação, 

pelos especialistas, de um campo de problemas dentro da generalidade científica (SCHÄFER; 

SCHNELLE, 1986, p. 32). Um outro círculo maior, exotérico, que também participa do saber 

científico, porém com um discurso mais simplificado (não iniciado), forma-se ao redor 

daquele. O círculo exotérico não se relaciona diretamente com o fato científico, mas pela 

mediação indireta do círculo esotérico. 

No entanto, em se tratando de pesquisas na área de educação, os estudos com esse 

referencial ainda são poucos no Brasil (MELZER, 2011). Na Europa e nos Estados Unidos, a 

bibliografia de Fleck vem sendo usada como referencial teórico em pesquisas na área médica 
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e em educação desde sua menção no livro de Kuhn (1970), dentre as quais destacamos o livro 

“Cognition and fact: materials on Ludwik Fleck”, de Cohen e Schenelle (1986). No Brasil, 

Fleck foi “redescoberto” mais recentemente nos trabalhos de Demétrio Delizoicov, na UFSC, 

instituição onde se estabeleceu um dos primeiros grupos especializados em estudos de Fleck 

no Brasil. Chamamos atenção para a dissertação de mestrado de Nadir Delizoicov (1995), 

como a primeira pesquisa no Brasil a usar Fleck como referência para investigar a formação 

de professores. Outro grupo relevante encontra-se na UFMG, onde destacamos o Scientia – 

Grupo de teoria e história da ciência da UFMG, na figura de seu coordenador, o Professor 

Mauro Lúcio Leitão Condé. No ano de 2010, a editora Fabrefactum, de Belo Horizonte, 

lançou a tradução para o português da obra “A gênese e desenvolvimento de um fato 

científico” (FLECK, 2010), dando certo impulso para a utilização dessa referência em 

pesquisas.  

Em sua pesquisa, Melzer (2011) fez um breve levantamento no Banco de Teses da 

CAPES, de 2006 a 2010, e observou vários estudos sobre Fleck aplicados na área de saúde e 

alguns trabalhos de Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissionalizante voltados para o seu 

uso em educação e ensino de ciências, apresentados no Quadro 2:  

 

Quadro 2: Registros de trabalhos de pós-graduação no Brasil que fazem uso de Fleck  

Ano Mestrado Doutorado Mestrado 

Profissional 

2006 1 1 0 

2007 3 0 0 

2008 1 0 0 

2009 0 1 0 

2010 0 1 0 

Total 5 3 0 

Fonte: Dados organizados por Melzer (2011), com base no Banco de Teses da CAPES. 

 

No ano de 2006, é apresentada a dissertação de Parreiras (2006), que estuda o campo 

da biologia. No mesmo ano, Scheid (2006) pesquisa quais são as contribuições da história e 

filosofia da ciência na formação do professor de biologia, em que a base epistemológica é 

fleckiana. 2007 foi o ano com maior número de produções (3 de mestrado), com os trabalhos 

de Salles (2007), estudando a história e filosofia da ciência na visão de Fleck; de Lambach 

(2007), que usa as categorias de estilos de pensamento e coletivos de pensamento para 
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analisar a formação dos professores da EJA, e de Bertoni (2007), usando os estilos de 

pensamento do conceito de vida na história da biologia. No ano de 2008, há a menção de um 

trabalho de mestrado de Machado (2008), que estuda como os docentes são preparados para 

fazer pesquisa. Em 2009, tem-se a produção de uma tese da autoria de Silva (2009), que 

pesquisa como a teoria de Fleck pode contribuir para a formação de graduandos em Farmácia. 

O ano de 2010 é marcado com o trabalho de Muenchen (2010), que aborda as práticas 

docentes na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, usando as categorias de Fleck. 

Estudando a epistemologia de Fleck e analisando o nosso objeto de estudo, pudemos 

perceber que na realidade esse referencial teórico, que tem sido cada vez mais redescoberto 

em pesquisas sobre ensino de ciências, poderá orientar significativamente as nossas análises.  

Fleck propõe que o estabelecimento de relações entre os sujeitos (individual e 

coletivo) e o objeto de conhecimento não se dá de forma bilateral. Essa relação ocorre 

mediada histórica e culturalmente pelos estilos e pelos coletivos de pensamento que 

emprestam uma forma especial de ver o mundo, uma espécie de filtro do olhar que o sujeito 

tem de dada realidade (FLECK, 2010). Para Fleck, a ciência não é um constructo formal, 

senão, essencialmente, uma atividade levada a cabo por comunidades de investigadores 

(SCHÄFER; SCHNELEE, 1986). 

 

Fleck trabalha, à semelhança de outros epistemólogos, o modelo interativo 
do processo do conhecimento, subtraindo, portanto, a neutralidade do 

sujeito, do objeto e do conhecimento, afinando-se claramente com a 

concepção construtivista da verdade. O conhecimento a que se refere está 

intimamente ligado a pressupostos e condicionamentos sociais, históricos, 
antropológicos e culturais e, à medida que se processa, transforma a 

realidade (DELIZOICOV et al., 2002, p. 56). 

 

 

Fleck parte do suposto de que a teoria do conhecimento indutivista leva a mais de uma 

concepção fictícia e inadequada do conhecimento científico. A ciência é algo realizado 

cooperativamente por pessoas; por isso devem-se ter em conta, de forma preferencial, acima 

das condições empiristas e especulativas dos indivíduos, as estruturas sociológicas e as 

convicções que unem entre si os científicos (SCHÄFER; SCHNELLE, 1986). 

 Destacando a posição quanto à mediação que o estilo de pensamento faz entre 

produção de conhecimento e determinação sócio-histórico-cultural, Fleck (2010, p. 89) 

acredita que “o conhecer representa a atividade mais condicionada socialmente” e que o 

conhecimento é uma “criação social por excelência”. 
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Essa pode ser vista como uma visão sociológica do aprendizado, a qual, combinada 

aos conceitos de “coletivos de pensamento” e de “estilo de pensamento” – centrais nas teorias 

do autor –, é bastante propícia para analisar como se dá a construção, por parte dos alunos, 

dos conceitos científicos. 

Em outros termos, o professor é um dos mediadores no processo educativo escolar da 

apropriação pelos alunos do(s) estilo(s) de pensamento(s) produzidos pelos coletivos de 

cientistas. Podemos, então, interpretar que, ao se apropriar dos conhecimentos desses estilos, 

o aluno estaria modificando a sua própria concepção científica.  

Destacamos, nesse sentido, o papel que essa circulação de ideias representa enquanto 

elemento que pode ter consequências na criação e transformação de estilos. É precisamente 

nesse ponto que podemos relacionar essa dinâmica com a prática educativa do professor 

formador nas licenciaturas. Em outras palavras, o professor formador da licenciatura é um dos 

mediadores no processo educativo de formação profissional e na apropriação pelos alunos 

do(s) estilo(s) de pensamento(s) produzidos pelos coletivos de cientistas, ou seja, esse 

profissional muitas vezes torna-se modelo não só na disseminação do conhecimento científico 

aos seus alunos, mas também na constituição do perfil profissional do futuro professor. Além 

disso, o professor formador também pode, ao mesmo tempo, fazer parte de um ou mais 

coletivos de pensamento e, nesse contexto, atuar e implementar concepções.  

Dessa forma, percebemos que a epistemologia de Ludwik Fleck pode trazer 

contribuições valorosas às pesquisas na área da educação, formação de professores e ensino 

de física, por possibilitar a significação de aspectos de disseminação do conhecimento 

científico na formação de futuros professores de física. 

 

 

3.3 Fleck e a formação de professores: a epistemologia de Fleck compondo valor à 

linguagem  

 

Trazemos como relevante a discussão acerca da linguagem a partir do referencial de 

Ludwik Fleck, em virtude de fazermos uso da linguagem como significante em nosso 

percurso metodológico. Fundamentamos a nossa a opção por esse caminho em aproximações 

possíveis da linguagem da referida epistemologia como rede de constituição e disseminação 

do conhecimento. São essas aproximações que pretendemos discutir nessa seção. 

Para tanto, salientamos que, para este estudo, compreendemos que a linguagem é tal 

qual Bakhtin (1995, 1997) a caracteriza e faremos os contrapontos com a epistemologia de 
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Fleck. Essa relação é por nós vislumbrada, pois entendemos que, ainda que não de forma 

explícita, a obra de Fleck revela a importância do papel da linguagem na circulação do 

conhecimento científico e na constituição dos estilos e coletivos a partir da circulação de 

ideias, tendo essa linguagem um papel decisivo na própria estruturação de nossa ideia de 

realidade. 

A linguagem, vista como uma prática discursiva, é um modo de ação e de refração da 

realidade e remete para a necessidade de se considerar, em seus processos investigativos, a 

noção de sujeito, de história, de acontecimento, de relações de poder. Entre as concepções 

convocadas para subsidiar esses estudos, situa-se a formulada pelo que se convencionou 

chamar de “Círculo de Bakhtin”
25

 (FARACO, 2009). 

Em Fleck, os humanos interagem com as coisas sem anularem sua condição histórica 

de seres constituídos em humanos através da linguagem na história. Ou seja, o autor também 

possui o olhar sócio-histórico necessário para se pensar a linguagem como um modo de ação 

construtor de sentidos sobre a realidade e também como constitutivo dos próprios falantes-

agentes. Seus conceitos vinculados de “estilo de pensamento” (Denkstil) e de “coletivo de 

pensamento” (Denkkollektiv) fornecem as expressões sociais e materiais que agenciam o 

caráter protocolar e histórico de todo processo de conhecimento através de práticas coletivas 

que são, por isso mesmo, práticas discursivas. 

A própria crítica de Fleck ao Círculo de Viena demonstra conjecturas aproximativas 

de Bakhtin e sua concepção linguística. Sua crítica concentra-se contra o cientificismo 

empirista, ao considerar a “observação livre de suposições” um absurdo psicológico e uma 

falácia lógica. O seu conceito de “ver formativo” (Gestaltsehen) é desenvolvido a partir de um 

quadro contextual em que a observação é uma predisposição de perceber – e de atuar no 

mundo, de agir – de maneira focada, dirigida e restringida. Eis aqui um conceito fundamental 

para montar-se uma teoria que se desfaça das rupturas sujeito-objeto e natureza-cultura. 

Em Fleck, a observação é realizada por um sujeito historicamente situado e não 

espelha o objeto: depende da percepção que esse sujeito possui do objeto e de como o objeto 

afete esse sujeito. Há uma mútua coerção entre o sujeito que conhece e o objeto. 

Ou seja, Fleck enfrenta a ideia de fatos em si, de uma realidade absoluta, o Real 

metafísico, e considera a observação livre de suposições uma fantasia do realismo extremo. 

Nesse processo é que os “fatos”, supostos absolutos, são produzidos e que a realidade é 

                                                
25 No texto citado, o Prof. Carlos Alberto Faraco discorre sobre o Círculo de Bakhtin, seus componentes, entre os 

quais mereceram destaque, além do próprio M. Bakhtin, que deu nome ao Círculo, o linguista Valentin 

Voloshinov (1895-1936) e o teórico literário Pavel Medvedev (1891-1938). 
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paulatinamente delineada. A realidade é um constructo, um artefato, continuamente 

redesenhado – em decorrência da percepção dos fenômenos do mundo. A realidade é um 

artefato produto/produtor de fatos, os quais somente são visíveis e estáveis em um estilo 

determinado, dando materialidade” aos conceitos e noções. Os fatos cimentam a base para 

ancorar os conceitos. Esses conceitos formulam e se demonstram principalmente através da 

linguagem, constituindo as atuações humanas no mundo e nos diversos contextos sociais a 

que esse homem se vincula. 

Nessa perspectiva, percebemos a constituição de um fato – ato –, que forja os 

indivíduos como pessoas a partir do estilo de pensamento a que se irmana. O estilo de 

pensamento exerce sobre as percepções individuais uma coerção, converte-se na percepção 

imediata das formas correspondentes, tal que qualquer observação – mesmo a científica – será 

uma função do estilo de pensamento que a sustenta. O estilo provê uma propensão para a 

percepção de algumas formas (Gestalten) e proporciona a disposição para um perceber 

orientado, um “ver formativo” (Gestaltsehen) que condiciona sua elaboração objetiva. O 

estilo forja o modo pelo qual indivíduos veem e interagem com o mundo. 

Assim, Fleck é particularmente atento às questões da linguagem como agenciamento 

na produção do conhecimento, um agenciamento que estimula as condições de possibilidade e 

as coerções desse saber. Ele trabalha como um analista atual do discurso. Vê o estilo de 

pensamento como constructo social e linguístico associado ao grupo profissional, o coletivo. 

No contexto discursivo é que os “fatos” se dão, se constroem, como “efeito de sentido” do 

texto. Discutiremos mais à frente a noção de sentido e a partir de tal estudo alicerçaremos as 

bases de nossa análise. 

No campo dos estudos da linguagem, o uso do termo “prática discursiva” ocorre, 

fundamentalmente, a partir da apropriação que a Escola Francesa de Análise do Discurso 

(ORLANDI, 2012) faz desse conceito, conforme formulado por M. Foucault (2000). Trata-se 

de um substituto da noção de “episteme”, o conhecimento científico tido como verdadeiro, 

construído no bojo de uma investigação sobre os saberes da cultura ocidental e entendido 

como um conjunto de regras anônimas e históricas que definem as condições de exercício da 

função enunciativa. É um conceito que possibilita o estudo do “saber científico” como um 

conjunto de práticas discursivas e não discursivas, reguladas por uma ordem do discurso que, 

por sua vez, determina aquilo que pode e o que não pode ser dito. 

Assim pensado, o conceito circula no âmbito dos estudos da linguagem, sendo 

utilizado no estudo de outras práticas discursivas, que não apenas aquelas produzidas no 

campo da ciência; nesse processo, é ressignificado por outros posicionamentos teóricos que 
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ampliam o uso desse termo. Uma dessas ressignificações considera prática discursiva como 

qualquer atividade discursiva, entendida esta última como um acontecimento de caráter social 

e histórico, que, tomada como objeto de estudo, possibilita compreender como o discurso 

constitui e representa a vida social, em todas as suas esferas (MOITA LOPES, 2003). 

A noção de prática discursiva, portanto, pode referir-se a qualquer atividade discursiva 

que, independentemente da vertente teórica, implique uma imprescindível relação com a 

realidade concreta na qual essas práticas emergem. Segundo afirma Oliveira (2009, p.86), “no 

caso da produção dos autores do Círculo, ainda que esse termo não apareça explicitamente, 

podemos assegurar que as relações acima mencionadas se fazem presentes”. 

Consideramos, portanto, que a língua só existe em função do uso que locutores (quem 

fala ou escreve) e interlocutores (quem lê ou escuta) fazem dela em situações (prosaicas ou 

formais) de comunicação. O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam 

necessariamente pelo sujeito, o agente das relações sociais e o responsável pela composição e 

pelo estilo dos discursos. Esse sujeito se vale do conhecimento de enunciados anteriores para 

formular suas falas e redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é modulado pelo 

falante para o contexto social, histórico, cultural e ideológico. Nesse sentido, o ato de ensinar 

propõe uma relação dialógica entre locutor e interlocutor no meio social, em que o verbal e o 

não verbal influenciam de maneira determinante a construção dos enunciados. Consideramos 

que essa constituição de enunciados se faz presente quando o sujeito está expressando-se 

linguisticamente tanto com o grupo de especialistas (professores e comunidade científica) – 

círculo esotérico – quanto com o de não especialistas (alunos) – círculo exotérico –, passando 

por uma adaptação de signos (vulgarização), de modo a adequar-se ao público sobre 

determinado fato. De acordo com Bakthin (1995), os discursivos primários são espontâneos e 

se dão no âmbito da comunicação cotidiana, que pode ocorrer na praça, na feira ou no 

ambiente de trabalho. Já os secundários são produzidos com base em códigos culturais 

elaborados, como a escrita (em romances, reportagens, ensaios etc.). 

Para cada esfera de produção, circulação e recepção de discursos, existem gêneros 

apropriados. Todo discurso requer uma escolha diferente de palavras, que determina o estilo 

da mensagem. Ao considerar a importância do sujeito, das esferas de comunicação e dos 

contextos históricos, sociais, culturais e ideológicos no uso efetivo da linguagem, Bakhtin e 

Fleck engendram uma abertura conceitual que permite analisar as formações discursivas dos 

docentes no curso de formação de professores, de modo a perceber a significação dos 

aspectos de disseminação do conhecimento científico no contexto da licenciatura em física. 
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É nesse sentido que travamos diálogo entre a constituição epistemológica de Fleck e o 

pensamento linguístico de Bakthin, configurando o aporte teórico de nossa própria análise do 

discurso, na pesquisa. 
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Capítulo 4 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIFERENTES CONTEXTOS, 

DIFERENTES PENSAMENTOS 
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O objetivo deste estudo é, a partir do discurso do professor formador, identificar 

possíveis modelos pedagógicos e caracterizar estilos de pensamento presentes no curso de 

licenciatura em física, utilizando a epistemologia de Ludwik Fleck. Assim, pretendemos neste 

capítulo, inicialmente, discorrer a respeito do caminho metodológico da pesquisa, de modo a 

encadear o nosso referencial teórico, dando suporte à análise. Nesse sentido, caracterizamos 

esta  pesquisa como qualitativa de natureza empírica, já que agrega, conforme Lüdke e André 

(1986), as cinco características básicas da pesquisa qualitativa: a) a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; b) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com 

o processo é muito maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas 

e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. 

O universo de pesquisa foi delimitado tendo como sujeitos os docentes com 

experiência e atividades desenvolvidas no curso de licenciatura em física no IFRN, Campus 

Natal Central, nos últimos três anos (2010/2011/2012). A partir desse desenho, compusemos 

uma coleta de dados desenvolvida por meio de: 1) entrevistas semiestruturadas – gravadas e 

transcritas – com os docentes formadores de professores na referida licenciatura; 2) análise 

documental (Projeto Político-Pedagógico do IFRN e Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Física – 2006, 2009 e 2012) e das propostas, documentadas na instituição, 

para pesquisa e extensão no curso de licenciatura em física (grupos de pesquisa, projetos e 

iniciativas de docência). Esses materiais são os documentos que constituem o corpus para a 

Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003). 

Para a análise, optamos pela ATD em virtude do nosso material coletado ser composto 

de entrevista e documentação oficial que trazem indícios que o encaminham para pensar o 

sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do sujeito (ORLANDI, 2012). Nesse 

sentido, a Análise Textual Discursiva combina aspectos da Análise do Discurso com Análise 

de Conteúdo, apresentando-se como adequada para a perspectiva que pretendemos trabalhar. 

Consideramos ainda o papel da linguagem em sua força ideológica e, para tal 

significação, apoiamo-nos em Bakhtin (1995). Compreendemos, para nossa análise, que o 

discurso não se trata apenas de transmissão de informação, nem há essa linearidade na 

disposição dos elementos de comunicação. Assim, percebemos a relevância que a linguagem 

assume no contexto de formação de professores e, em nossas entrevistas, procuraremos 

reconhecer a possibilidades de coletivos que se configuram a partir de diversos estilos de 
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pensamento e que fazem parte, nesse contexto, de uma rede de trânsito constante de 

conhecimento e de formação profissional. 

 

 

4.1 Compreendendo o processo de construção e etapas da análise 

 

A Análise Textual Discursiva se estrutura nas seguintes etapas: unitarização, 

categorização e comunicação. Moraes (2003) organizou essas etapas em quatro ciclos assim 

compostos: 

1) Desmontagem dos textos, em que ocorrem a leitura e a significação interpretativa. 

Nessa etapa, ocorrem a delimitação do corpus – conjunto de documentos a serem analisados – 

e a desconstrução – desmontagem ou fragmentação do texto para evidenciação das unidades 

de análise ou de significado ou de sentido, isto é, a unitarização.  

2) Estabelecimento de relações sobre as quais se procede a categorização das unidades 

criadas. As categorias podem estar delimitadas a priori, a posteriori ou nos dois momentos, 

dependendo das informações do corpus e da teoria na qual a análise se baseie. 

3) Captação do “Novo Emergente”, que consiste na construção de metatexto(s) a partir 

dos textos do corpus. São constituídos de elementos com os quais é possível identificar a tese 

central da pesquisa desenvolvida.  

4) Auto-organização, em que ocorre a emersão da compreensão dos fenômenos 

estudados, possibilitando, também, novos insights e teorizações, concluindo, assim, o ciclo da 

análise textual. 

O processo da Análise Textual Discursiva tem início com a escolha de uma unidade de 

análise. Há dois tipos de unidade: a de registro e a de contexto. Na primeira, selecionam-se 

segmentos específicos do conteúdo, como, por exemplo, a frequência com que aparecem no 

texto uma palavra, um tópico, um tema, uma expressão, uma personagem ou um determinado 

item. Em nosso caso, será preferível analisar o contexto no qual uma unidade dada ocorre, já 

que dessa forma podemos explorar a função ideológica da linguagem, bem como os blocos 

temáticos preestabelecidos para entrevista e análise. 

De acordo com Bakhtin (1995), produção e recepção de significados correspondem ao 

que constitui a linguagem, a qual apresenta dimensões dialógicas e ideológicas historicamente 

determinadas. Toda palavra tem intenções, significados; para entender o discurso (o texto 

falado ou escrito), o contexto precisa ser entendido. A compreensão implica não só a 

identificação da linguagem formal e dos sinais normativos da língua, mas também os 
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subtextos, as intenções que não se encontram explicitadas: “Não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis [...] A palavra está sempre carregada de um conteúdo e 

um sentido ideológico e vivencial” (BAKHTIN, 1995, p. 95). Nesse sentido, encontramos 

respaldo também para a análise ideológica dos “não ditos” (ORLANDI, 2012) que 

configuram não somente a nossa vontade, mas principalmente a prática do sujeito 

desalienada, num processo de pesquisa, da interpretação do entrevistado, do “vou falar o que 

o pesquisador gostaria de ouvir”. Ainda segundo Bakhtin (1995), não é a palavra que constitui 

a expressão da personalidade interior, mas, ao contrário, esta última constitui uma palavra 

contida ou interiorizada. 

O discurso tem sempre um significado e uma direção que são vivos; as palavras 

contêm valores e forças ideológicas: aqui se situa a abordagem histórica da linguagem. Por 

outro lado, a comunicação de significados implica comunidade; assim, na comunidade em 

questão, num contexto de formação de professores, é relevante se configurar o acontecimento 

do trânsito de conhecimentos. Temos, então, a contribuição da epistemologia de Fleck (2010) 

na compreensão dos aspectos discursivos implicados na formação de professores.  

Para a entrevista semiestruturada (Apêndice A), foi elaborado um roteiro com 

detalhamento em 39 (trinta e nove) questões que compunham 5 (cinco) blocos temáticos, de 

modo a desenvolver a entrevista com foco direcionado nas áreas de abordagem dos blocos 

temáticos. As entrevistas foram feitas entre os meses de novembro e dezembro de 2012. Cada 

uma delas teve duração média de 55 (cinquenta e cinco) minutos e foram gravadas e 

transcritas para posterior análise. Os blocos temáticos foram: sobre a docência e sua relação 

com o curso de licenciatura em física; sobre a prática pedagógica; sobre a participação de 

atividades extrassala de aula; sobre a composição curricular do curso de licenciatura em 

física; sobre os relacionamentos intrínsecos à dinâmica docente (professor/aluno, 

professor/professor). 

Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo 

de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). Nessa perspectiva, trazemos como 
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escolha teórica para confrontar com os encaminhamentos que surgem das entrevistas os 

modelos pedagógicos e de perfis profissionais de professores em ciências de Porlán e Martín 

(1996), bem como Zimmermann (2000), de modo a, com o auxílio da epistemologia de 

Ludwik Flek (2010), compreendermos a presença de elementos desses modelos na formação 

docente.  

Na primeira etapa de análise, procuramos fazer a leitura das entrevistas categorizando 

os principais aspectos encontrados por bloco temático em cada entrevistado, bem como a 

percepção das semelhanças e diferenças entre as suas concepções de ensino; prática de ensino 

ideal; função do professor; concepções de aprendizagem; e função do aluno. São essas 

categorias que buscamos em Zimmermann (2000) para subsidiar nosso estudo. 

A etapa seguinte de análise foi o momento de estabelecer as relações entre os possíveis 

indícios de estilos de pensamento encontrados nos documentos oficiais do curso e da 

instituição. Nessa etapa, as categorias citadas anteriormente são destacadas e colocadas em 

evidência como modelos pedagógicos que podem indicar ações pedagógicas para a 

disseminação do conhecimento científico, que refletem, reproduzem e/ou proliferam possíveis 

estilos de pensamento e coletivos de pensamento (FLECK, 2010). 

Posteriormente, na terceira etapa, buscamos o “Novo Emergente” a partir dos 

discursos ideológicos que compõem o pensamento da e sobre a prática, com a contribuição 

que Bakhtin (1995) traz sobre a linguagem. 

Por fim, na quarta etapa, apresentamos a epistemologia de Ludwik Fleck, colaborando 

na compreensão de programa de formação de professores baseado na significação de aspectos 

do discurso dos professores formadores. 

 

 

4.2 Caracterização da amostra 

 

O objetivo de definir a amostra a ser pesquisada partindo do universo descrito 

anteriormente nos levou a um caminho metodológico que trabalha exclusivamente com os 

professores efetivos da instituição, já que nenhum dos docentes substitutos adéqua-se ao 

critério de tempo desenhado na pesquisa. Os sujeitos da pesquisa foram 10 docentes da 

licenciatura em física, dos quais 6 (seis) ministram aulas nas disciplinas específicas da área da 

física e 4 (quatro) são professores do núcleo didático pedagógico em atuação naquele curso, 

conforme caracterização abaixo. 
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Quadro 3: Caracterização dos sujeitos em sexo, idade, área de ensino na licenciatura e tempo 

de docência 

Sujeito Área de ensino na licenciatura Sexo Idade Tempo de docência 

01 Física M 50 a 55 25 

02 Física M 35 a 40 12 

03 Física M 30 a 35 9 

04 Física M 40 a 45 15 

05 Física M 35 a 40 10 

06 Física M 25 a 30 6 

07 Educação F 30 a 35 11 

08 Educação F 40 a 45 20 

09 Educação F 45 a 50 22 

10 Educação M 40 a 45 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda em relação à caracterização dos sujeitos, faz-se necessário que os localizemos 

em relação à instituição em que trabalham. Entre os entrevistados, o que trabalha há menos 

tempo na instituição é um professor de física efetivo desde 2007. Os demais construíram uma 

carreira média de 12 anos na instituição. Para os professores de física, essa carreira foi 

constituída inicialmente trabalhando apenas no ensino médio e, com a constituição da 

licenciatura no IFRN, agregaram paulatinamente mais essa modalidade de ensino. Para os 

professores das disciplinas pedagógicas, os concursos de entrada no IFRN começaram a 

acontecer a partir da efetivação do primeiro curso de licenciatura na instituição, que, naquele 

momento, ainda se chamava CEFET/RN. Diante dessa configuração, confirmamos em 

entrevista que os professores do núcleo didático pedagógico concentram as suas atividades 
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docentes na instituição apenas entre os cursos de licenciatura. Por outro lado, todos aqueles 

que trabalham na área de física são professores também no ensino médio da instituição, o que 

eles consideram como um fator muito positivo, pois mantêm contato com essa modalidade de 

ensino, podendo aproximá-la da dinâmica dos cursos de licenciatura, estabelecendo relações 

entre as duas modalidades, montando cursos e dinâmicas que favoreçam a iniciação à 

docência. A exemplo disso, o sujeito 03 afirma: 

 

A gente atua no ensino médio, que é também um diferencial para nós, em 

relação à Universidade, porque a gente atua diretamente com aluno do 
ensino médio, acho que o trabalho do professor não é apenas em sala de 

aula, acho que ele tem que ter compromisso com outras coisas, de você 

poder buscar novas oportunidades no curso, na parte de projetos, estimular 

os alunos a participar de atividades científicas, incentivar nos trabalhos de 
monografia, tem que trabalhar as três dimensões, na pesquisa e extensão 

(SUJEITO 03 – Entrevista). 

 

Por outro lado, essa questão também é tida como um motivador de reflexão entre os 

docentes no que diz respeito à identidade diferenciada que é preciso constituir entre os cursos 

de nível superior, como as licenciaturas, e os cursos de nível médio técnico. A esse respeito, o 

sujeito 01 declara: 

 

Eu diria que o IFRN ainda não entendeu o que é uma licenciatura ou um 

curso superior, o curso superior não tem o tratamento que deveria ter 

dentro da instituição, talvez pela tradição dessa instituição ser 
essencialmente cursos técnicos, ao meu ver tem-se há a dificuldade de ver 

essa instituição como uma formação de mão obra de  superior, há a 

dificuldade por parte da instituição de saber até mesmo discernir o que é 
curso superior do curso técnico, de uma forma geral, de fazer a 

infraestrutura de um curso superior (SUJEITO 01 – Entrevista). 

 

O sujeito 02 corrobora esse pensamento e ainda afirma que a atual configuração 

acadêmica do IFRN prejudica a formação dos alunos em nível superior, já que não favorece a 

constituição de uma identidade de estudante de Universidade. 

 

Os alunos daqui não tem uma coisa que os alunos da UFRN têm, que é o 

ambiente acadêmico. E os alunos reclamam disso, não se sentem alunos do 
curso superior, porque não são tratados como tal. Eles não estão em um 

ambiente em que se ande pelos corredores e se veja cartazes sobre 

seminários, colóquios [...], ou seja, estão num ambiente onde o que veem 

como antigamente, são garotos correndo por aqui de farda e sem nenhuma 
grande distinção deles (SUJEITO 02 – Entrevista). 
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Nesse sentido, quatro dos dez entrevistados chamaram atenção para o fato de que a 

tradição de ensino técnico na instituição e o relativo pouco tempo de experiência nas 

licenciaturas têm trazido prejuízos à formação de professores no sentido de ter pouco 

direcionamento para pesquisa e extensão, laboratórios e infraestrutura específica para o curso 

superior. Em relação à infraestrutura, dois professores apontaram que em breve estarão num 

contexto em que os problemas vivenciados com a falta de laboratórios e dificuldade de 

acomodação dos professores em salas individuais não acontecerão mais, pois a instituição está 

passando por obras, com previsão para término em 2013.2 e planejamento para diversos 

laboratórios, sendo o curso de Física contemplado com 4 (quatro), além de salas de aulas 

individuais para os professores das disciplinas específicas das licenciaturas. 

Todos os professores afirmam que o Projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência) tem sido um diferencial positivo na formação dos professores. O 

sujeito 03 faz uma comparação entre o que a formação docente representa hoje com a 

possibilidade do PIBID e o que representou em seu próprio curso de formação inicial, sem 

essa experiência. 

 

Tem um projeto aqui que é o PIBID que ele trabalha com a questão da 

inserção dos licenciandos nas escolas públicas, quando eu me formei em 

licenciatura naquele esquema antigo, que você tinha os sete períodos do 
curso e no último período você fazia prática de ensino e era meio que 

jogado na sala de aula sem nenhuma experiência e hoje acho que o aluno 

tem uma oportunidade muito melhor de se tornar um professor do que 
alguns no meu tempo. Por exemplo, desde cedo ter a oportunidade de estar 

atuando na escola pública, ter vivência daquela realidade, podendo 

elaborar desde cedo estratégias para melhorar o processo de aprendizagem 

dos conteúdos de física, então está bem melhor nos dias de hoje (SUJEITO 
03 – Entrevista). 

 

Percebemos em entrevista que o quadro docente da licenciatura em física conta com 

profissionais que em sua ampla maioria possuem mestrado e doutorado. Sendo 4 (quatro) 

doutores em física, 3 (três) doutores em educação, 1 (um) doutor em engenharia mecânica, 1 

(um) doutor em engenharia elétrica e 1 (um) especialista em supervisão e gestão pública, 

conforme detalhado no quadro abaixo. 
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Quadro 4: Caracterização dos sujeitos de acordo com a formação e disciplinas que lecionam 

na licenciatura em Física 

Sujeito Disciplinas que leciona na licenciatura Formação 

01 Óptica, Estrutura de materiais, Metodologia do Ensino de Física, 

Estrutura da matéria e Mecânica básica  

Graduação: Lic. Em física 

Mestrado e doutorado: 

Eng. Mecânica  

02 Mecânica Clássica e Mídias Educacionais  Graduação: Física  

Mestrado e doutorado: 

Física  

03 Física do átomo, Estrutura da matéria, Mecânica Clássica  Graduação: Física 

(Bacharelado e 

Licenciatura)  

Mestrado e doutorado: 

Física  

04 Física Básica  Graduação: Física 

(Bacharelado e 

Licenciatura)  

Mestrado e doutorado: 

Física  

05 Experimental III, Experimental II, Laboratório de física 

moderna, Magnetismo clássico, Informática para o ensino de 

Física, Eletrônica básica  

Graduação: Física 

(Bacharelado e 

Licenciatura)  

Mestrado e doutorado: 

Física  

06 Disciplinas de laboratório, Metodologia do ensino de Física e 

Instrumentação prática do ensino de física.  

Graduação: Física, Eng. 

Elétrica 

Espec.: Met. Do ens. De 

Física  

Mestrado e doutorado: 

Eng. Elétrica  

07 Metodologia do trabalho científico, Psicologia da Educação, 

Estágio Supervisionado, Projeto integrador e Fundamentos 

Históricos e Filosóficos da Educação 

Graduação: Pedagogia  

Especial.: Psicoped. E 

Educ. Profissional 

Mestrado e doutorado: 

Educação  

Cursando pós-doutorado 

08 Didática, Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e 

Metodologia do trabalho científico 

Graduação: Pedagogia  

Mestrado e Doutorado: 

Educação  
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09 Estágio Supervisionado, Fundamentos Históricos e Filosóficos 
da Educação e 

Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação 

Graduação: Pedagogia  
Especial.: Supervisão e 

gestão pública  

10 Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação 

Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação 

Metodologia do trabalho científico 

Organização e gestão da educação Brasileira  

Graduação: Pedagogia e 

Filosofia 

Mestrado e Doutorado: 

Educação  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.3 Cruzando informações: modelos pedagógicos e entrevistas 

 

Na primeira etapa de análise, procuramos fazer a leitura das entrevistas categorizando 

os principais aspectos encontrados por bloco temático para cada entrevistado, bem como as 

semelhanças e diferenças. 

Num primeiro momento, as categorias constituintes vão indicando o reconhecimento 

de possíveis estilos de pensamento que brotam do arcabouço teórico em que se apoia a 

pesquisa, principalmente no que diz respeito aos modelos didáticos e de perfis profissionais 

de professores em ciências (PORLÁN; MARTÍN, 1996). Contudo, elas irão sendo 

modificadas com o desenrolar do estudo, num processo dinâmico de confronto entre teoria e 

evidência empírica. Para a construção de categorias, usaremos: a) a detecção de aspectos que 

surgem com certa regularidade; b) uma avaliação desse conjunto inicial de elementos ou pré-

categorias, a qual deverá ser feita em função de critérios como: correspondência com os 

propósitos da pesquisa, homogeneidade interna, heterogeneidade externa, coerência e 

plausibilidade, conforme ensinam Lüdke e André (1986). 

Tomamos como exemplo a pesquisa de Zimmermann (2000), que caracteriza os 

modelos pedagógicos dos professores a partir da análise de entrevistas e observações em sala 

de aula. Em nosso caso, iremos detalhar o “pensamento pedagógico” dos professores 

formadores, tendo como base a entrevista desenvolvida, conforme detalhado no Quadro 5: 

correspondente ao bloco temático sobre a docência e sua relação com o curso que leciona; no 

Quadro 6: referente ao bloco temático sobre a prática pedagógica; no Quadro 7: relacionado 

ao bloco temático sobre a participação em atividades extrassala de aula; e no Quadro 8: 

correspondente ao bloco temático sobre a composição curricular do curso (Anexo 01). 

No bloco temático que versa sobre a docência e sua relação com o curso que leciona 

(Quadro 5, abaixo), procuramos, ao longo de 11 (onze) questões, compreender a visão que o 

professor formador nutre em relação ao seu aluno (futuro professor), no exercício da 
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docência; aos interesses; às estratégias de aprendizagem; e aos motivos de ingresso e 

permanência no curso. Também foi nosso objetivo coletar dados sobre as expectativas e a 

identificação desse docente em relação à sua própria profissão e seu histórico profissional – 

como se tornou docente. Além disso, foi importante verificar, na visão do entrevistado, como 

alguém pode se tornar professor e quais as principais características que devem ser 

encontradas nos bons professores de física. Veremos a seguir um resumo da ideia central de 

cada entrevistado para esse bloco temático. 

 

Quadro 5: Bloco temático sobre a docência e sua relação com o curso que leciona 

Sujeito “Sou o professor que forma professores” 

01 O professor (sujeito 01) afirma nutrir há muito tempo a vontade de ser 

professor. Relata inclusive que, apesar de possuir uma formação técnica de 

nível médio (na área de saneamento ambiental) anterior à graduação, nunca 

pensou em exercer outro ofício que não lecionar. Seu pensamento a respeito 

da profissão é permeado por um discurso político de luta pela melhoria da 

profissão. Cita que os professores “não podem ficar esperando a sociedade, 

que os alunos o reconheçam se não fizerem por onde”. Nessa perspectiva, o 

sujeito 01 deixa transparecer a ideia de responsabilidade social da profissão. 

Para o sujeito 01, o conceito de ensinar é traduzido em aproximar o objeto do 

conhecimento aos educandos. Assim, o professor acredita que o 

conhecimento é transmitido, mas é melhor aprendido quando construído, 

procurando dessa forma configurar a sua prática. 

Para esse professor, o bom professor de física deve ter, principalmente, 

postura profissional. 

02 O professor (sujeito 02) informa que a docência entrou na vida dele como 

uma “manutenção tanto da situação financeira quanto acadêmica”. E justifica 

essa afirmação narrando que iniciou sua vida profissional como bolsista em 

um projeto de pesquisa no qual era “obrigado” a atuar como docente. Desse 

período para hoje, afirma vir nutrindo na docência a perspectiva de fazer uma 

sociedade melhor, no sentido de possibilitar uma formação humana dos 

alunos à medida que o professor se coloca como um exemplo a ser seguido. 

O professor concebe o conceito de ensinar, valorizando que o conhecimento é 
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transmitido pelo professor e assimilado pelo aluno. Nesse sentido, o professor 

precisa agregar várias áreas do conhecimento, o que para ele significa ter 

domínio do conteúdo.  

O sujeito 02 argumenta que existem duas maneiras de alguém se tornar 

professor, ou por acaso ou por identificação precoce, ao que associa a ideia 

de dom.  

Esse professor faz uma avaliação negativa quando se propõe a imaginar seus 

alunos no exercício da docência. E explica que não os vê como bons 

professores porque muitos não têm o conhecimento da física necessário nem 

a destreza matemática que a profissão irá exigir. 

03 O sujeito 03 afirma da sua satisfação com a profissão e enfatiza que procura 

transmitir isso aos seus alunos licenciandos. Apesar de ter iniciado a sua 

formação superior no bacharelado, decidiu cursar posteriormente licenciatura 

e assim se tornou professor. Em vários momentos da entrevista, o sujeito 03 

retoma a necessidade de todos os professores de estar sempre revendo a sua 

prática docente, destacando isso como a principal característica do bom 

professor de física. 

Uma questão que o professor vê como problemática no curso é a grande 

evasão de alunos e considera que infelizmente os motivos da evasão, em sua 

maioria, não têm como serem controlados pela instituição, por isso procura 

estar sempre mais próximo aos alunos, buscando compreender e, na medida 

do possível, diminuir as evasões. 

Para esse professor, a concepção de ensinar alia-se à ideia de que o 

conhecimento é construído pelo aluno e, dessa forma, o aluno que é 

envolvido em ambiente onde é estimulado a interagir com o conhecimento 

tem mais facilidade. Com isso, esse professor acredita estar ensinando aos 

seus alunos tanto o conhecimento da física quanto a respeito da docência. Ele 

compreende que o objetivo final da formação dos licenciando é a docência 

em física e se considera responsável por expor aos alunos a integração desses 

saberes, seja pelo exemplo, seja pela estimulação e mediação. 

04 O sujeito 04 afirma que se tornou professor motivado a partir de exemplos 

positivos que teve em outra instituição de ensino superior, daí a ideia surgiu, 
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mas só se concretizou quando, durante o mestrado, percebeu que dar aulas 

seria uma forma de ter um emprego seguro, além de poder se dedicar à 

carreira de pesquisa. Esse docente compreende o professor como um 

formador de opinião e afirma que procura transmitir aos seus alunos da 

licenciatura que o que eles irão ensinar em suas salas de aula: “não é só parte 

do componente curricular da física, mas o que eles estarão ensinando tem que 

estar envolvido com as atitudes, com os valores, com a formação geral dos 

alunos”. O professor se considera preocupado ao pensar em como os alunos 

serão enquanto professores. Ele justifica essa preocupação afirmando que em 

sua concepção é preciso investimento na docência desde a formação inicial, 

na compra de livros, na participação em projetos de pesquisa e extensão e até 

investimento emocional no preparo para ser professor e encarar a realidade. 

Analisando os seus alunos, ele afirma perceber que esse investimento 

necessário não está sendo feito pela maioria deles, “ou porque não querem ser 

professores ou porque só estão buscando a garantia de um emprego, seja ele 

qual for”. 

Em relação ao conceito de ensinar, esse professor compreende que o 

conhecimento é transmitido, mas para aprender precisa-se estar envolvido, 

pois o “aprendizado se dá na aplicação do que foi estudado”. 

05 Para o sujeito 05, a principal característica dos bons professores de física é 

dinamicidade. Ele considera que a vida o encaminhou para a docência e que 

hoje ele se identifica muito com a profissão. Fez vestibular para engenharia 

elétrica e foi chamado para cursar física, sua segunda opção. Durante o curso 

se envolveu com pesquisa na área da física e à medida que ia chegando perto 

de concluir sua gradação, foi percebendo que o físico geralmente não é 

contratado como físico, mas como professor de física, com esse pensamento, 

fez reingresso para a licenciatura e se tornou professor. 

Em relação à percepção dos alunos da licenciatura em física exercendo 

futuramente a docência, o professor 5 enumera alguns fatores que dificultam 

a formação: 

- “Os alunos entram no curso com um déficit na disciplina de física que não 

será recuperado no curso de formação superior”; 
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- “Grande parcela dos alunos que entram no curso não entra por querer cursar 

física, mas entra pra fazer um curso superior qualquer”; 

- “Desmotivação da sociedade com a profissão docente”. 

O professor coloca em entrevista que, apesar dessa realidade, é possível 

perceber que os poucos alunos que passam da metade do curso vão se formar 

como profissionais dinâmicos, que sabem fazer pesquisa e extensão e não 

estão só restritos às disciplinas ou à sala de aula.  

Esse professor concebe o conceito de ensinar como transmitir conhecimento 

e fazer com que os alunos o manipulem, exercitem. É nesse sentido que ele 

afirma que o professor da licenciatura “tem que colocar o aluno para 

trabalhar. A história do professor ir para o quadro é importante, mas tem o 

momento, o aluno também tem que trabalhar, apresentar trabalhos, participar 

dos eventos da área... E assim eles vão aprender”. 

 

06 Ao afirmar “Sou o professor que forma professores”, o sujeito 06 deixa claro 

que, para ele, a função do docente da licenciatura “é mais que ensinar, é 

coordenar aprendizagens”. Aprendizagens que são da física, mas que também 

agregam saberes da educação. 

O sujeito 06 se descobriu professor quando, sendo monitor de um laboratório 

de física, ainda no ensino médio, gostava de se ver ensinando aos colegas, 

planejando experimentos, organizando o laboratório para as aulas. O 

professor lembra que essa época em que era monitor do laboratório foi 

quando a licenciatura em física foi implantada no Campus e se considera feliz 

em fazer parte da implantação do curso, ter cursado a licenciatura na segunda 

turma e hoje ser professor do curso podendo dar a sua “contribuição para a 

formação de professores em uma área tão carente e ao mesmo tempo tão 

importante para o desenvolvimento do país”. 

 

07 A professora (sujeito 07) relata uma identificação com a docência que vem 

desde as brincadeiras da infância, posteriormente ensaiando a profissão em 

ambientes religiosos e com a maturidade da escolha profissional “a docência 

veio naturalmente”. Associa a sua profissão ao estudo e desenvolvimento 
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intelectual e afirma procurar transmitir isso aos alunos num sentimento de 

otimismo diante da profissão. 

Como característica principal dos bons professores de física, o sujeito 07 

afirma que precisam ser resilientes, procurando fazer das dificuldades uma 

motivação cotidiana.  

08 A professora (sujeito 08) iniciou a docência no curso de magistério, opção de 

segundo grau à época, e se identificou com a profissão de professora já que, 

na sua visão, essa profissão está sempre articulada com a ideia de estudo e 

formação continuada. Essas perspectivas estão articuladas com o desejo de 

atualização profissional expresso durante a entrevista. 

Os bons professores de física têm como principal característica a 

preocupação com o aprendizado dos alunos e, nesse sentido, buscam 

diversificar suas fontes de pesquisa, autoavaliando-se constantemente. A 

professora faz uma crítica à ideia de transmissão do conhecimento e 

reprodução de práticas educacionais que, em sua visão, são ultrapassadas. 

Traz em seu discurso toda uma postura de ensino em que o professor coloque 

o aluno em situações de investigação. No entanto, assume uma postura não 

dialógica com os alunos do curso de licenciatura em física e expressa isso 

quando, arraigada de sua própria concepção sobre a docência, ao responder 

sobre o ensino de física na atualidade, afirma que não procura fazer nenhuma 

transposição didática nessa área, mas busca sim “no ensino de física, que este 

dê ao futuro professor condições de conhecer a realidade do aluno e a 

realidade social das escolas”. 

09 A professora (sujeito 09) cursou o magistério e se profissionalizou 

professora, posteriormente deu sequência à sua formação continuada com 

curso superior também na área da educação: “já estava encantada com a 

profissão”. Afirma que encontra uma identificação com a profissão e nutre a 

ideia de comprometimento, num discurso de “compromisso com a educação, 

independente da qualidade do local de trabalho e do valor que é pago hoje 

aos educadores”. 

A professora expressa que a principal característica que deve ser encontrada 

nos professores de física é o diálogo, estando “[...] disposto a interagir com os 
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alunos, conceber o saber numa visão não estática, compreendendo que o 

conhecimento de dá no processo coletivo”. Vislumbramos que em relação ao 

conceito de ensinar, para essa professora, o conhecimento é construído pelo 

educando, que é o condutor do processo educativo e ao professor cabe mediar 

e organizar esse processo. 

 

10 O professor (sujeito 10) assumiu diversas profissões, mas em sua dinâmica 

profissional, desde os 17 anos de idade, esteve também ligado à área da 

educação, assumindo funções de gestão e lecionando. Cursou inicialmente o 

magistério e verticalizou sua formação na área de Pedagogia e Filosofia. 

O sujeito 10 chama a atenção para um “desafio imenso que é reconhecer a 

docência como um ofício, uma profissão e não como vocação”. Afirma que 

esse tipo de concepção favorece a desvalorização e precarização do trabalho 

docente e que esse tipo de discurso se torna muito perigoso ao permear o 

âmbito de cursos de formação de professores.  

Em relação à principal característica dos bons professores de física, o sujeito 

10 destaca o comprometimento, gosto pela disciplina e prazer em ensinar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No bloco temático sobre a prática pedagógica (Quadro 6, abaixo), as questões 

dirigidas aos professores formadores foram referentes ao seu planejamento de ensino; 

materiais didáticos utilizados frequentemente; e interdisciplinaridade. Também foi objeto 

desse bloco temático compreender se os professores formadores conduzem e/ou articulam em 

suas disciplinas debates sobre estratégias pedagógicas.  

 

Quadro 6: Bloco temático sobre a prática pedagógica 

Sujeito 
“Pensamento articulado com determinada intencionalidade, constituindo 

saberes que vão fazer a diferença” 

01 O professor demonstrou certo constrangimento ao ser questionado sobre se 

procura articular a sua disciplina com estratégias pedagógicas e foi categórico 

ao afirmar que, por não ser da área de educação, não sabe usar o termo nem 

discutir em sala da aula, apesar de utilizar estratégias diversas, citadas ao 
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exemplificar metodologias que adota. O professor deixa claro que em seu 

planejamento procura deixar o conteúdo o mais acessível ao aluno, apesar de 

caracterizar a ideia formal de planejar aulas, conteúdos ou semestre como 

muito tradicional. O docente também afirma não trabalhar de forma 

interdisciplinar, mas sim contextualizada e explica que, por isso, acaba 

envolvendo outras áreas do conhecimento. 

02 Para esse professor, a preparação dos alunos para a docência é material de 

segundo plano e deve aparecer no curso por meio de trabalhos avaliativos de 

semestre, como seminários e apresentações. O sujeito 02 justifica que ele 

mesmo não faz planejamento e que nunca sente falta, já que suas aulas 

seguem um padrão: “se tem um capítulo de livro que se deve cumprir em 

uma semana, esse capítulo é mostrado, exercícios são feitos e os alunos 

respondem a lista de exercício”. Em relação à interdisciplinaridade, o 

professor afirma que em física ela acontece naturalmente, sem que exista uma 

intencionalidade para tal, já que os conteúdos seguem uma sequência. 

03 O professor enfatiza que sempre se prepara antes de suas aulas e descreve um 

planejamento criterioso que vai desde o estudo do assunto a ser ministrado à 

reflexão sobre a melhor forma de motivar a curiosidade dos alunos e finaliza 

fazendo proposições metodológicas, entre as quais está a que será adotada na 

aula e outras que serão sugeridas aos alunos como possibilidades de trabalho 

do mesmo assunto com o ensino médio. O professor relata, ainda, que 

também faz um planejamento semanal no qual procura acompanhar o ritmo 

de avanço dos alunos em relação aos conteúdos ministrados. Afirma que, na 

medida do possível, procura desenvolver um trabalho interdisciplinar, mas 

em algumas disciplinas sente mais dificuldade. 

04 Em relação à prática pedagógica, esse professor compreende que essa “é 

questão de dom pessoal, ninguém ensina a dar aulas”. Assim, considera que 

seu planejamento é mera atividade de adequação de cronograma ao 

calendário escolar e apresenta duas justificativas para não proporcionar 

debates sobre práticas educacionais em suas aulas: “1) já que em relação a 

isso os alunos vão aprender mais depois que se formarem. 2) Não foi ele que 

ensinou isso, então não pode cobrar nem discutir, seria invadir a área de outro 
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colega”. 

O professor (sujeito 04) afirma trabalhar de forma interdisciplinar, numa 

proposta que chama de aula diálogo, tendo já algumas publicações da 

experiência desenvolvida. 

05 Para o sujeito 05, a função do professor de licenciatura é a de “mediador da 

realidade profissional”. Para esse professor, o licenciando em física chegará 

às escolas com a função de atrair possíveis futuros engenheiros, com sua 

metodologia de aplicação de fórmulas e repetição de cálculos. 

O professor afirma que, para seu planejamento, usa bastante livro de 

exercícios e proporciona o exercício da docência com seminários avaliativos. 

06 O professor enfatiza que, em relação a planejamento, se sente muito à 

vontade nas disciplinas de laboratório, em que pode adequar à turma os 

assuntos a serem trabalhados e coordenar as aprendizagens, deixando os 

alunos à vontade na manipulação dos materiais. Por outro lado, o professor 

(sujeito 06) considera que na física existem disciplinas tradicionais nas quais 

não se tem muita abertura para planejar. 

O professor afirma proporcionar articulação entre as disciplinas, 

principalmente por exigir conhecimentos anteriores da área de educação e, 

assim, considera discutir bastante, junto aos alunos, possibilidades 

metodológicas e estratégias pedagógicas. 

07 “Pensamento articulado com determinada intencionalidade, constituindo 

saberes que vão fazer a diferença”. É dessa intencionalidade que consiste o 

planejamento de acordo com a professora.   

A professora afirma que, em relação ao planejamento, procura trabalhar de 

acordo com a pedagogia de projetos, para os projetos integradores; dinâmica 

em que um grande tema agrega o máximo de disciplinas entre as que o aluno 

está cursando no semestre. E “para o caso das disciplinas tradicionais, que 

não fazem parte da prática como componente curricular, o usual é o plano de 

atuação tradicional”. A professora justifica o uso dessa modalidade de 

planejamento afirmando que “esse curso funciona porque o MEC aprovou, 

porque defendeu a existência de determinados componentes curriculares que 

estão obrigatoriamente amarrados numa ementa que tem que ser cumprida”. 
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Nessa perspectiva, a professora se autointitula muito rígida e cartesiana, pois 

agrega à sua dinâmica a obrigatoriedade do cumprimento dos conteúdos 

programados.  

Para o sujeito 07, a função dos professores de licenciatura é “formar 

professores com conhecimento e modo operante da profissão para 

trabalharem com profissionalidade e profissionalismo”. 

08 A professora parte de um planejamento semestral para ir particularizando de 

acordo com as necessidades da turma. Afirma que geralmente o que acontece 

é que faz também um planejamento a cada semana, objetivando que as aulas 

atendam as necessidades dos alunos. 

Na discussão sobre estratégias pedagógicas e integração com os 

conhecimentos científicos da física, a professora (sujeito 08) afirma que 

acontece na disciplina de didática, numa perspectiva mais prática em que os 

alunos são convocados a desenvolverem planos de aula com assuntos das 

disciplinas que irão ensinar, por exemplo. 

09 A professora afirma que inicialmente faz o planejamento com o grupo de 

professores das disciplinas didático-pedagógicas, no começo de cada 

semestre, e posteriormente busca os professores específicos da física para 

integrar os conhecimentos. Dessa forma, é possível interagir com outras 

disciplinas, quando existe semelhança no conteúdo que está sendo trabalhado. 

Essa interação geralmente se dá através de atividades de extensão ou aulas de 

campo. A professora conclui afirmando que tenta bastante fazer essa 

integração, mas não tem sido bem-sucedida. 

10 Para elaborar o planejamento, o professor (sujeito 10) afirma que seu 

primeiro passo é rever as ementas das disciplinas para fazer uma revisão 

considerando se é necessário mudar textos e referências bibliográficas. 

Posteriormente, o professor desenvolve um cronograma com cada assunto 

que será tratado no semestre, a fim de localizar os alunos em relação aos 

conteúdos que serão ministrados e suas referências equivalentes.  

Em relação à interdisciplinaridade, afirma ter uma preocupação em trabalhar 

de forma integrada com os professores da física. Isso porque considera 

importante que os alunos percebam a dinâmica da apropriação do conceito e 
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relação deste com a docência. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao questionarmos os professores formadores sobre a participação em atividades 

extrassala de aula (Quadro 7, abaixo), criamos um novo bloco temático que problematiza 

questões do tipo: como você avalia a pesquisa e extensão na instituição para a licenciatura em 

física; desenvolve ou já desenvolveu projetos de pesquisa ou extensão no curso de 

licenciatura; participação em grupo de pesquisa; participação na elaboração do PPP (Projeto 

Político-Pedagógico) institucional. Além disso, um fator importante que poderia dar indícios 

de como esses professores visualizam a licenciatura em que trabalham foi registrado na 

questão em que solicitamos que o entrevistado expusesse como analisa a licenciatura em 

física a partir do que está descrito no PPP. 

 

Quadro 7: Bloco temático sobre a participação em atividades extrassala de aula 

Sujeito “Não somos uma instituição de tradição na formação de professores” 

01 Em relação à pesquisa e extensão para a licenciatura, o professor destaca as 

atuações do PIBID e do Programa de Educação Tutorial – PET /Conexões de 

Saberes. Destaca ainda o grupo de pesquisa do qual faz parte, que trabalha 

com construção de materiais didáticos. 

O professor preferiu não falar sobre o PPP, alegando desconhecimento. 

Em relação à divulgação científica, o professor chama atenção para um 

seminário anual, interno ao IFRN, de Iniciação Científica da Licenciatura em 

Física (SICEL), no qual os alunos são estimulados a apresentar suas 

produções na área, sob a orientação de professores. 

02 “Não somos uma instituição de tradição na formação de professores”. Essa é 

uma afirmação do sujeito 02, que faz críticas à dinâmica institucional do 

IFRN que não privilegia o ensino superior nem nos documentos oficiais e 

nem no dia a dia da instituição. 

O professor participa de dois grupos de pesquisa voltados para a licenciatura 

em física, um deles é o laboratório de física e sistemas complexos e o outro 

voltado para produção de objetos educacionais.  



94 

 

03 Para esse professor, a pesquisa e a extensão para a licenciatura em física 

precisam crescer muito, principalmente no que diz respeito à integração de 

conhecimentos objetivando a formação integral do profissional. Ele chama a 

atenção para o PIBID e o PET, que têm sido um diferencial nesse sentido. 

O sujeito 03 observa, ainda, o incentivo que acontece na instituição para que 

os alunos participem em eventos locais da área de ensino. 

Em relação ao PPP, o professor afirma que tem participado das discussões e 

que ainda percebe a licenciatura em física muito fora do documento, já que 

não se observa um olhar diferenciado para esse curso. 

O professor participa de grupos de pesquisa da área de divulgação científica, 

encabeçando atualmente o projeto sobre “jornada astronômica”. O professor 

observa que, por trabalhar na mesma sala que os colegas das demais 

disciplinas específicas da física e ter um contato diário mais direto com eles, 

a constituição de pesquisas e de grupos na área de física flui mais facilmente 

que as pesquisas que buscam articular a física e a educação; “a ideia até 

surge, mas vai se enfraquecendo até sumir”. 

04 O professor afirma que pesquisa e extensão na licenciatura em física não 

ocorrem como deveria. “A infraestrutura da instituição não permite que se 

faça pesquisa aprofundada”. O professor relata projetos de extensão dos quais 

faz parte e afirma que cada um desses projetos faz com que os alunos se 

sintam mais motivados a permanecer no curso: “é uma espécie de desafio 

para eles”. Um dos destaques é a amostra de física experimental que é o 

resultado do trabalho articulado do grupo de pesquisa em produção de objetos 

educacionais para a área da física. Outra atividade que o professor destaca em 

pesquisa e extensão é a elaboração de ambientes virtuais de aprendizagem da 

física, agregando mídias educacionais e pesquisa na área de informática para 

facilitar a aprendizagem da física. Esse é um projeto de repercussão nacional. 

Destaca, ainda, o PIBID como um elemento motivador e capacitador dos 

estudantes que assumem a experiência da docência ainda no curso de 

formação inicial. 

O professor afirma não conhecer o PPP institucional, por isso prefere não 

falar sobre como a licenciatura em física é contemplada nesse documento. 



95 

 

05 O professor destaca, em relação à pesquisa, uma atividade que iniciou com o 

ensino médio, mas que hoje já conta com alguns alunos da licenciatura, que é 

o clube da ciência. Um momento de pesquisar e resolver desafios e para os 

alunos da licenciatura já é um exercício estar dialogando com os assuntos da 

física, de modo que os alunos do ensino médio compreendam e possam 

interagir. O professor destacou também a atuação do PIBID, que “de 2008 

pra cá tem levado os nossos alunos para as salas de aula do município onde 

eles estão desenvolvendo projetos muito interessantes”.  

Em relação ao PPP, argumenta que esse documento tem passado por um 

longo processo de reestruturação e que atualmente ele não se sente seguro 

para comentar a respeito porque não sabe em que nível o documento se 

encontra nem como tem contemplado a licenciatura em física. 

06 O professor destaca o PIBID como um projeto que agrega ensino e extensão e 

ainda leva o aluno a reconhecer a realidade de nossas escolas e salas de aula 

de física. 

Em relação à pesquisa, chama atenção para o grande percentual de 

professores que atuam na licenciatura, os quais na realidade são físicos 

bacharéis, e que, por isso, sentem dificuldade em desenvolver pesquisa na 

área de ensino de física e não encontram, na instituição, respaldo para 

desenvolver pesquisa em física pura. No entanto, observa que existem 

trabalhos pontuais de divulgação do conhecimento científico e produção de 

material didático que precisam ser valorizados. 

O professor cita um trabalho que desenvolveu com as turmas de licenciatura 

e que gerou monografias e artigos em revistas, sobre as concepções 

aristotélicas. Essa pesquisa buscava fazer confrontar a afirmação de que “a 

concepção dos alunos, antes de estudar física, mesmo ele tendo uma 

concepção aparentemente errada ou equivocada, era uma concepção que se 

iguala a uma concepção que já foi científica”. Essa foi uma dinâmica em que 

foram feitas muitas pesquisas e deu muito certo em termos de aprendizagem. 

Em relação ao PPP, o professor é categórico em afirmar que não percebe no 

documento um olhar particular para a licenciatura. 

07 A professora (sujeito 07) não somente percebe um olhar diferenciado no PPP 
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para a licenciatura, como também afirma que esse documento é um retrato 

muito mais fiel da licenciatura do que das outras dimensões, modalidades e 

níveis de ensino. 

Afirma que a participação em pesquisa e extensão, por parte dos alunos da 

licenciatura, depende do incentivo dos professores.  

08 Em relação ao PPP, a professora (sujeito 08) cobra um olhar mais cuidadoso, 

pois percebe que a instituição, arraigada em sua tradição de curso técnico, 

não se percebe como instituição de nível superior e de formação de 

professores em seus documentos. 

09 A professora não soube expressar sua opinião em relação à pesquisa e 

extensão na instituição, mas afirmou acreditar que todos os professores 

envolvidos na licenciatura estão desenvolvendo projetos de pesquisa e 

extensão e participando de grupos de pesquisa. 

O sujeito 09 faz uma crítica à configuração do curso e à ideia que, segundo 

ela, circula entre os professores de que o foco do curso de licenciatura em 

física é formar profissionais para o mercado de trabalho: “muito mais para 

atividades técnicas do que para atividades docentes”. 

10 De acordo com o sujeito 10, ainda há muito o que se fazer para que a 

pesquisa institucional seja condizente com o nível de ensino superior. Dentre 

as experiências que mais vêm agregando sucesso nos últimos anos está o 

PIBID, na visão do professor, que, ao nutrir a perspectiva tridimensional da 

vida acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), tem proporcionando uma 

experiência real de inserção no mundo científico.  

O professor relata, em relação ao PPP, sua proximidade nas discussões de 

reestruturação do documento. Sendo assim, o sujeito 10 afirma perceber no 

documento um olhar diferenciado para a licenciatura, na medida em que “ele 

demarca muitos indicadores importantes e, sobretudo, quando infere sobre a 

qualidade social das licenciaturas”.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Finalmente, fez-se necessária a elaboração de um bloco temático que nos mostrasse a 

visão dos docentes sobre a atual composição curricular do curso (Quadro 8, abaixo). 
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Primeiramente, questionamos o que seria currículo para o entrevistado e a partir de então 

fomos desenvolvendo questões que associassem a matriz curricular, suas reformulações e a 

dinâmica de cada docente nas disciplinas em que leciona, bem como a sua avaliação sobre a 

atual matriz curricular e sua participação na sua elaboração. 

 

 

Quadro 8: Bloco temático sobre a composição curricular do curso 

Sujeito “Currículo é o reflexo daquilo que nós concebemos como profissionais” 

01 Para o sujeito 01, currículo é “um conjunto de coisas que vão desde a 

formação da matriz curricular, desde as expectativas do egresso, até o que ele 

deve ser profissionalmente quando formado”. Ou seja, para esse sujeito, o 

currículo constitui as ferramentas que serão explanadas ao aluno ao longo do 

curso, com o objetivo final de formar determinado profissional. Chamamos a 

atenção para essa linha de pensamento, que não observa o currículo como 

algo meramente formal e descrito em documento, mas como algo presente no 

dia a dia da formação profissional do estudante. 

O professor avalia que o caminho de reformulações pelo qual a matriz 

curricular do curso passou desde sua implantação foi um percurso de 

amadurecimento. Ele destaca, ainda, que a atual versão reuniu maior 

participação e que, com ela é possível afirmar que “a matriz está ficando 

boa”. 

02 O professor brinca dizendo que nunca foi apresentado a um currículo, 

afirmando que, para ele, é uma “estrutura de conhecimentos que visam 

formar uma pessoa em alguma área”. 

Em relação à matriz curricular, o professor faz elogios à última reformulação, 

que, em sua visão, tornou o curso intercambiável, fazendo com que o aluno, 

ao terminar a licenciatura em física, pagasse “mais três ou quatro disciplinas 

e vira bacharel em física”. Com essa linha de pensamento, o professor deixou 

claro em vários momentos da entrevista que o objetivo ao final do curso não 

é, para ele, formar professores. 

03 Currículo, para o sujeito 03, é o “caminho que você quer seguir focando em 

um objetivo”. O professor descreve que, no caso da licenciatura em física, o 
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currículo ideal é aquele que contemple aspectos que busquem a articulação de 

saberes (da educação e da física), objetivando a formação do profissional 

professor de física, e que procure estar atualizado com a realidade atual do 

ensino. Assim, o professor segue na entrevista fazendo uma crítica a 

profissionais enraizados em sua própria área do conhecimento e que sentem 

uma grande dificuldade em articular os conhecimentos. Segundo a avaliação 

do sujeito 03, “esses professores não estão com o foco no profissional que 

precisamos formar, mas sim na ‘briga de egos’”. 

04 O currículo do curso de licenciatura em física agrega a formação docente, 

mas é necessário pensar em um equilíbrio, tendo em vista o profissional que 

queremos formar. Para o professor (sujeito 04), o foco do curso de 

licenciatura em física é “basicamente formar o professor de física, preparar o 

aluno para dar uma aula com conhecimento físico”. 

05 Para o sujeito 05, currículo tem que ser algo dinâmico. 

06 “Currículo é o raio X do profissional, para o professor” (sujeito 06). Na 

entrevista, o professor afirma que estão relacionadas na composição 

curricular as disciplinas, quais metodologias vão ser trabalhadas, quais são os 

objetivos, qual é o perfil do egresso, que tipo de profissional você quer 

formar e mais uma série de itens que precisam ser pensados na formulação de 

um currículo. Ele também acrescenta que é preciso que os profissionais que 

trabalham na execução do currículo proposto estejam em sintonia para que de 

fato o currículo seja um “caminho seguro”. 

07 Currículo, para a professora (sujeito 07), corresponde a componentes 

curriculares e formatos de conhecimento que são importantes para a 

organização profissional dos sujeitos, tomando por critério determinada 

intencionalidade formativa. Percebe-se, portanto, a observação do currículo 

como documento. 

A professora avalia a nova matriz curricular a partir do que os professores das 

disciplinas específicas da física comentaram com ela, dessa forma, visualiza 

um maior equilíbrio entre as áreas do conhecimento. No que diz respeito às 

disciplinas pedagógicas, a professora se sente plenamente contemplada em 
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relação à importância das disciplinas mantidas na última reformulação e à 

carga horária destas. 

08 A professora avalia o percurso histórico da instituição, desde a primeira 

matriz, e percebe que o caminho foi de evolução, procurando concatenar as 

necessidades formativas do aluno e o perfil do egresso à dinâmica curricular. 

Currículo refere-se aos conteúdos ministrados, mas envolve também as 

práticas trabalhadas e as ações dentro e fora da sala de aula, que acontecem 

com o objetivo de formar o aluno em sua profissão. 

09 Currículo é o conjunto de conhecimentos composto desde a vivência dos 

alunos, da realidade do aluno, do conhecimento do aluno até a parte 

específica da estrutura do conhecimento científico. 

A professora (sujeito 09) participou da última reformulação da matriz 

curricular da licenciatura como pedagoga e acredita que o processo dialogado 

entre as diversas áreas proporcionou a criação da matriz mais completa que o 

curso já teve. 

10 “O currículo é práxis, ele é o resultado global daquilo que a escola planejou 

localmente”. É assim que o professor (sujeito 10) concebe currículo, 

acrescentando que “currículo é o reflexo daquilo que nós concebemos como 

profissionais”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após ter uma visão geral, obtida com a entrevista, sobre o que cada professor 

compreende a respeito dos diversos aspectos abordados nos blocos temáticos, poderemos, 

com maior segurança, discutir sobre o conceito do ato de ensinar para cada um desses 

professores e como este se manifesta na formação de professores. 

É chegado o momento de estabelecer as relações entre os possíveis indícios de estilos 

de pensamento a partir da percepção das semelhanças e diferenças entre as concepções 

apresentadas pelos professores sobre: 1) educação e ensino; 2) prática de ensino ideal; 3) 

função do professor; 4) concepções de aprendizagem; e 5) função do aluno. Para tanto, 

organizamos o Quadro 9: 
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Quadro 9: Modelos pedagógicos 

Sujeito 

Concepções 

de educação e 

ensino 

Prática de 

ensino ideal 

Função do 

professor 

Concepções 

de 

aprendizagem 

Função do 

aluno 

01 Visão 

redentora da 

educação; 

 

Ensino por 

transmissão do 

conhecimento 

Experimentação 

para 

aproximação do 

sujeito do 

objeto do 

conhecimento 

Behaviorista, 

transmissão e 

reforço 

Treinador Aprendizagem 

significativa 

Construir a 

sua 

aprendizagem 

02 Conhecimento 

é transmitido 

pelo professor 

e assimilado 

pelo aluno 

Behaviorista, 

transmissão e 

reforço 

Transmissor Acumulação 

de 

conhecimento 

Absorvedor 

passivo 

03 Conhecimento 

é construído 

pelo aluno 

Fazer com que 

alunos se 

envolvam no 

seu próprio 

aprendizado 

Motivador Aprendizagem 

mediada 

Construtor do 

seu próprio 

conhecimento 

04 Conhecimento 

é transmitido, 

mas para 

aprender 

requer o 

envolvimento 

do aluno 

Descobrir as 

concepções 

dos alunos e 

trabalhar a 

partir delas 

Mediador Aprendizagem 

mediada 

Recebedor do 

conhecimento, 

normas e 

instruções 
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05 Transmitir 

conhecimento 

e fazer com 

que os alunos o 

manipulem, 

exercitem 

 

Behaviorista, 

transmissão e 

reforço 

Transmissor Acumulação 

de 

conhecimento 

Recebedor 

passivo do 

conhecimento 

06 Conhecimento 

precisa ser 

construído 

Fazer com que 

alunos se 

envolvam no 

seu próprio 

aprendizado 

Coordenador de 

aprendizagens 

Aprendizagem 

mediada 

Construtor do 

seu próprio 

conhecimento 

07 Conhecimento 

é manipulado 

pelo aluno que 

constrói seu 

aprendizado 

Experimentação 

para interação 

entre sujeito e 

objeto do 

conhecimento 

Mediador Aprendizagem 

mediada 

Construtor do 

seu próprio 

conhecimento 

08 Conhecimento 

manipulado 

Fazer com que 

alunos se 

envolvam no 

seu próprio 

aprendizado 

Problematizador Acumulação 

de 

conhecimento 

Ativo 

09 Conhecimento 

é construído 

pelo educando 

Fazer com que 

alunos se 

envolvam no 

seu próprio 

aprendizado 

Mediador Aprendizagem 

mediada 

Construtor do 

seu próprio 

conhecimento 

10 Conhecimento 

deve ser 

problematizado 

pelo aluno 

Fazer com que 

alunos 

assumam uma 

postura crítica 

diante de 

Problematizador Construção 

social 

motivada pela 

investigação e 

ação crítica 

Investigador e 

crítico do 

conhecimento 
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seu próprio 

aprendizado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

As práticas e linguagens em educação deixam claras as categorias que orientam a 

atividade docente de cada sujeito. Assim, analisando os resultados obtidos em entrevista, que 

geraram o Quadro 9, percebemos que a ação educativa dos sujeitos – os modelos pedagógicos 

– remete a uma classificação em categorias de tendências pedagógicas. Consideramos, 

inclusive, que, ao definirmos essas categorias, estaremos remetendo o sujeito professor 

formador a classificações, a apegos a determinadas linhas de pensamento. São essas linhas as 

definidoras dos rumos a seguir, por isso representam racionalidades: a forma como se pensa a 

educação. Assim, partindo-se do pressuposto de que toda ação educativa implica 

necessariamente uma intencionalidade, porque é uma ação política, é preciso ter o 

entendimento dessas racionalidades para, nesse sentido, movimentar-se. Importante destacar 

que esse processo somente acontece no coletivo, referenda-se e consubstancia-se no grupo de 

professores, momento e espaço propícios para a necessária reflexão e para a distinção entre as 

diferentes possibilidades orientadoras do fazer educativo. 

Entende-se por “tendência” toda e qualquer orientação de cunho filosófico e 

pedagógico que determina padrões e ações educativas, ainda que esteja desprovida de uma 

reflexão e de uma intencionalidade mais concreta. 

Buscando classificar as tendências pedagógicas no contexto brasileiro, Ferreira (2001) 

problematiza as questões da pedagogia enquanto ciência da educação numa perspectiva em 

que seria possível todas as tendências pedagógicas como orientadas por uma das duas 

possibilidades a seguir: 

- diretividade: quando há uma ação intencional que vise a produzir resultados de 

aprendizagem, normalmente protagonizada pelo professor. Nesse espaço, o aluno é aquele 

que precisa aprender, embora somente aprenda se submetido às orientações do professor. 

- não diretividade: quando não há uma orientação anterior, mas produzem-se 

orientações em acordo com a vontade e os objetivos do aprendente. Nesse caso, não há 

primazia do professor em relação ao aluno, pois ambos estão na condição de aprendentes. 

Contextualizando assim, Ferreira (2001) classifica as correntes pedagógicas que fazem 

parte da educação no Brasil, como: 
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a) Pedagogia Tradicional: esta forma pedagógica está enraizada na história 

da educação brasileira desde os jesuítas, cristalizando-se quando, no final do 
século XIX, chegam às ideias de Herbart. Sua essência diz respeito ao 

magistrocentrismo: o professor sabe e o aluno não sabe, mas com o auxílio, 

a orientação e os métodos propostos pelo professor pode vir a saber. 
Preocupa-se também com a moralização dos sujeitos. 

b) Pedagogia Nova: as ideias da Escola Nova chegam ao Brasil na segunda 

metade do século XX, propondo uma pedagogia que se contrapõe 

diretamente à Pedagogia Tradicional, na medida em que centraliza toda 
prática pedagógica no aluno, respeitando-o como capacitado a aprender 

desde que aja, produza ações. Delimitam-se nesta perspectiva todas as 

pedagogias progressistas surgidas no século XX: a Pedagogia Libertária, a 
Pedagogia Libertadora e a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos. 

c) Pedagogias críticas: surgidas nas duas últimas décadas e fruto de muitos 

estudos e teses, constituem em estudos sobre o currículo enquanto recorte da 
sociedade levado para a escola. Visam à proposta de uma escola que reflita 

sobre as composições societárias visando à emancipação dos sujeitos a partir 

de suas aprendizagens. Nesta corrente, filia-se a pedagogia histórico-crítica 

(FERREIRA, 2001, p. 78). 

  

A partir dessa delimitação das tendências pedagógicas e congregando os dados 

coletados com o pensamento filosófico sobre educação que nutre cada uma das tendências, 

definimos, com base nos elementos mais marcantes do discurso dos sujeitos, a classificação 

destes como segue:  

 Sujeitos 01, 02 e 05 comungando do pensamento pedagógico tradicional;  

 Sujeitos 04, 09 e 07 como partícipes da pedagogia nova; e  

 Sujeitos 03, 06, 08 e 10 adeptos das pedagogias críticas. 

Faz-se necessário, no entanto, ter claro que não existe linha pedagógica totalmente 

original e nem profissionais adeptos a uma única tendência. Assim, quando no remetemos à 

tendência, é importante lembrar que estamos considerando os elementos trazidos em seus 

discursos e que mais se aproximam de determinada prática pedagógica. Dada a diversidade de 

pesquisas na área, a história da educação rica em possibilidades teóricas e em relato de 

práticas educativas múltiplas e sabendo-se que as práticas hoje são a síntese de muitas outras 

práticas dialeticamente constituídas, não há como se pensar que, em uma sociedade 

globalizada também do ponto de vista do conhecimento, haja originalidade absoluta.  

Na próxima etapa de nossa análise, buscaremos compreender o “Novo Emergente” a 

partir dos discursos ideológicos que compõem o pensamento da e sobre a prática, com a 

contribuição que Bakhtin (1995) traz a respeito da linguagem. Esse “Novo Emergente” se 

configura, em nosso estudo, como a repercussão da ideologia educacional transmitida no 
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curso de formação de professores e que compõem o quadro da disseminação do conhecimento 

científico. 

4.4 A formação de professores de física: o “Novo Emergente” 

 

A existência de pensamentos diversos e divergentes sobre o ensino de física e a 

iniciação educacional que constituem a dinâmica do curso de formação de professores de 

física é natural e, de certo modo, até esperada, já que profissionais de áreas diferentes, de 

formação e contextos formativos distintos se encontram num lócus em que procuram trabalhar 

um objetivo comum, sob perspectivas de áreas do conhecimento diferentes. No entanto, 

precisamos considerar sempre que o objetivo fim do curso de licenciatura em física é o 

mesmo, não importando a área ou a concepção de educação do professor formador. De acordo 

com o PPC, o objetivo do curso é formar o licenciado em física capaz de proporcionar uma 

formação humana integral, articulada ao desenvolvimento socioeconômico da região e aos 

processos de democratização e justiça social. É importante, portanto, o entendimento a 

respeito da necessidade de integrar conhecimento visando à formação do professor. Nesse 

sentido, buscaremos compreender o posicionamento que a formação do professor assume na 

perspectiva linguística dos professores formadores, tendo claro que, conforme Bakhtin (1995, 

p. 45), todo signo resulta de um consenso entre indivíduos socialmente organizados no 

decorrer de um processo de interação. 

Para Fleck (2010), o conhecimento resulta de uma construção do indivíduo em 

interação sociocultural, ou seja, o conhecimento se dá em uma interação entre o sujeito e o 

objeto, mediada por uma dimensão que é social e culturalmente determinada. Assim sendo, as 

relações históricas existentes em um determinado estilo de pensamento indicam que existe 

uma inter-relação entre o conhecido e o que se quer conhecer. “O já conhecido condiciona a 

forma e a maneira do novo conhecimento, e este conhecer expande, renova e dá sentido ao 

novo ao conhecer” (FLECK, 2010, p. 85). Logo, o processo de produção de conhecimento 

deve levar em consideração três elementos: o sujeito, o objeto e o estilo de pensamento 

compartilhado pelo coletivo de pensamento. 

Para entender como o conhecimento constituinte do “ser professor de física” é 

articulado e integrado nas diferentes áreas, precisamos compreender o que dizem os sujeitos. 

Em entrevista, o bloco temático que destacamos nessa articulação foi o que discutia sobre a 

docência e sua relação com o curso em que leciona. Na análise, usaremos principalmente as 

questões:  

1) Como compreende o ensino de física na atualidade;  
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2) Que características devem ser encontradas nos bons professores de física; e 

3) Qual a função do professor de licenciatura. 

Assim, consideraremos, essas três questões para fins de Análise Textual Discursiva de 

cada um dos sujeitos. Com a finalidade de salientar a estrutura de apresentação de resultados e 

falas dos sujeitos, observamos que esses dados serão apresentados, a partir de agora, 

agregados por tendência pedagógica semelhante, conforme discutido na seção anterior. 

Iniciamos a análise pelos sujeitos 01, 02 e 05, que compartilham elementos associados 

à tendência pedagógica tradicional. O sujeito 01 afirma que, ao trabalhar com seus alunos da 

licenciatura a disciplina de Metodologia do Ensino de Física – que em sua visão é a disciplina 

que mais traz possibilidade para a integração de conhecimentos –, procura fazer com que seu 

aluno esteja atento para “ver a física nas coisas, sempre tentando trazer para a realidade do dia 

a dia com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia”. O professor também fez questão de 

pontuar que, até a matriz de 2006, essa disciplina recebia o nome de Instrumentação para o 

Ensino de Física.  

Ao questionarmos os entrevistados sobre o que constitui o bom professor de física 

(questão 2), buscamos compreender a concepção valorativa do ato de ensinar que conduz esse 

profissional à sua prática de formação de formadores. A essa questão, o sujeito 01 respondeu 

como característica de um bom professor de física “a postura”, retomando uma ideia que esse 

sujeito já tinha mencionado na entrevista, acerca da necessidade de o profissional impor 

respeito, no que concerne ao seu modo de vestir, ao seu jeito de falar e de se conduzir aos 

alunos. 

Eu digo para eles que a postura que tiverem em sala de aula, é ela que vai 

fazer quem está te olhando te respeitar ou não. Se você tem uma postura que 

impõe respeito, naturalmente o respeito vai existir (SUJEITO 01 – 

Entrevista). 
 

 

Tais pressupostos trazem implicitamente a influência da filosofia positivista e da 

psicologia americana behaviorista, que concebe a aprendizagem como modificação do 

comportamento e se fundamenta na filosofia positivista. A visão de educação e de seu papel 

deve ser compreendida no bojo da Teoria do Capital Humano (SCHULTZ, 1973), que postula 

que a educação é um bem de produção indispensável ao desenvolvimento econômico, tendo 

por função preparar as pessoas para atuar num mercado em expansão que necessita de uma 

força de trabalho “educada”. Em relação à função do professor de licenciatura (questão 3), 

para o sujeito 01 é: 
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Formar! Formar no sentido de oferecer boa base específica de física, 

mostrar para o aluno que primeiro ele precisa ser bom de física e, em 

segundo, procurar o trabalho, dar um pouco da formação da parte da 
profissão de postura, de comportamento, enfim acho que essa é a função do 

professor (SUJEITO 01 – Entrevista). 

 

 

O sujeito 02 possui uma linha de pensamento semelhante a do sujeito 01, ao 

compreender: 

O ensino de física está passando por uma transformação complicada, 

porque a gente tá tentando fazer modificações de ordem operacional, isso é 
mais eficiente, tornar o aprendizado mais eficiente no meio de uma batalha 

ideológica que se tem nas disciplinas que envolvem educação. Você tem 

pessoas que têm um pensamento de que os cursos de licenciatura, a 
formação de professores, têm que, essencialmente, se preocupar em formar 

bons cidadãos, tornar uma pessoa crítica, isso é verdade! Mas, em 

contrapartida, despreza-se o fato de que o ensino de física também tem que 
ser voltado à formação de profissionais na área tecnológica. Os professores 

de física são a base do estímulo que os alunos do ensino médio vão ter para 

se tornarem cientistas engenheiros. Então, discutir, argumentar, em 

qualquer mesa-redonda, num congresso que se tem de ensinar física também 
para formar engenheiros e cientistas ainda é difícil! Eu tive aqui no embate, 

em 2010, onde eu fui quase apedrejado numa reunião, porque eu disse isso. 

Então, para mim, essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje para 
estabelecer os padrões pedagógicos, o curso tem que seguir, é esse embate 

ideológico, ou seja, o curso serve para quê? Se ensina física para quê? Se 

formam professores de física para quê? E os profissionais de física têm uma 

ideia, e os profissionais da área pedagógica têm outra, e esse embate ainda 
não convergiu (SUJEITO 02 – Entrevista). 

 

Esse sujeito acrescenta à discussão o pensamento de que, ao formar o professor de 

física, este é o profissional mais qualificado para, quando chegar às salas de aula, conduzir 

sua prática de tal forma que seja direcionadora dos seus alunos para a engenharia, formando-

se cientistas. Esse seria o objetivo fim dos professores de física nas escolas. 

 

Não vejo uma grande distinção entre professor da licenciatura, pelo menos 

na área específica, e qualquer outro professor de física, ou de outras 

disciplinas. Primariamente, pelo menos se falando do professor atuando na 

área específica, a função é a de instruir. O curso de licenciatura é o curso 
de formação de professores, mas também é para a física, o curso de 

formação de um especialista. A resolução que cria ou determina como 

funcionam os cursos de física do Conselho Nacional de Educação cria 
quatro tipos de profissionais físicos, e um deles é o físico educador, então, 

para o Conselho, não existe o licenciado em física, e sim o físico educador. 

Assim, antes de tudo, tem de se formar um físico naquele viés que a pessoa 
tem que ter o domínio do conteúdo específico para, diante disso, formar um 

professor, para mim essa é uma visão clara, mas é verdade que, estando 

dentro de um curso de licenciatura, o instituto se “furta” de observar o 
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comportamento dos alunos mesmo da disciplina específica, em relação à 

docência, no sentido de que sempre se irá ter numa disciplina específica a 

apresentação de um seminário, a preparação de um plano de aula, ou seja, 
as atividades que contabilizam notas são um pouco diferenciadas, falo isso 

por mim e por alguns colegas meus, é comum a gente pedir, mesmo com as 

disciplinas mais avançadas, para elaborar um plano de aula sobre um 

determinado assunto, faça uma aula sobre tal tema, então a gente aproveita 
para ao mesmo tempo avaliar a performance dos alunos. Cobramos a 

atuação deles ministrando um conteúdo específico (SUJEITO 02 – 

Entrevista). 

 

Quando esse docente afirma que, acima de tudo, o curso de licenciatura em física 

deverá formar um físico, entendemos que surge um conflito em potencial, pois se trata de um 

curso de formação de professores. No caso em questão, esse conflito repercute no 

direcionamento da prática educativa aos alunos em formação, o que gera uma confusão 

identitária maior do que a questão do constituir-se professor, tendo em vista que somente o 

aluno iria  interagir com o conhecimento depois de formado. 

Observamos também, nesse sentido, que o sujeito compreende que a preparação do 

professor de física no curso de formação inicial deverá se dar por meio de trabalhos 

avaliativos de unidade, isto é, assumindo um segundo plano, ou sendo um mero coadjuvante 

do processo formativo. Esse pensamento de sobreposição de conhecimentos fica muito claro 

quando, posteriormente, o Sujeito 02 aponta que, “na verdade, o curso é uma sequência de 

técnicas e que a questão das estratégias pedagógicas deve ‘chegar informalmente’ aos alunos 

– futuros professores”. 

O Sujeito 05 afirma direcionar a sua prática educativa à formação de professores que 

irão recrutar engenheiros entre os cursos de formação básica. Nesse sentido, percebemos 

semelhanças com o discurso do Sujeito 02, o qual defende que o ensino de física também tem 

que ser voltado para a formação de profissionais na área tecnológica e que os professores de 

física serão os sujeitos, nas escolas, mais próximos do que ele caracteriza como cientistas, 

engenheiros. A respeito do ensino de física na atualidade (questão 1), o Sujeito 05 declara: 

 

Eu soube uma notícia muito ruim sobre isso, que estão querendo 
transformar tudo em ciência, e isso é péssimo! Já que o governo quer mais 

engenheiros, isso vai retardar a curva que já está para baixo, isso vai tirar o 

pessoal que quer fazer engenharia, física... então eu critico muito esse ponto 
da posição do pessoal do MEC, que está querendo transformar física, 

química, biologia em ciência (SUJEITO 05 – Entrevista). 

 

Em relação ao curso de licenciatura em física (questão 3), o sujeito 05 parece nutrir a 

dicotomia existente entre as áreas do conhecimento na formação de professores, ao pontuar 
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que no momento de conclusão de curso sente falta dos conhecimentos da área de ensino e que 

isso precisaria ser suprido pelos professores do núcleo didático-pedagógico, enquanto ele “se 

preocupa com a parte da física” (SUJEITO 05 – Entrevista). O sujeito 01 corrobora essa 

visão: quando questionado se discute as estratégias pedagógicas e metodologias para o ensino 

de física em sua aula (questão 3), pontua que, por não ser da área, esse é um termo que ele 

não sabe relacionar. 

 

Como eu não sou da área [de educação], [estratégias pedagógicas] é um 

termo que eu não sei relacionar direito, mas quando eu dou uma determinada 
disciplina, vez por outra, eu faço eles apresentarem o trabalho e eu cobro a 

postura deles como professor, não sei se discuto uma estratégia... não numa 

maneira formal de discutir uma estratégia, mas eu utilizo (SUJEITO 01 – 

Entrevista). 

 

Percebemos, portanto, nos quatro docentes anteriores (Sujeitos 01, 02 e 05), uma 

metodologia de modelo didático que estabelece, ao mesmo tempo, uma relação mecânica e 

linear entre a teoria e a ação profissional, o que conduz a que, de fato, os professores 

formados nesse enfoque tendam apenas a reproduzir na escola os conteúdos científicos a que 

foram expostos, sem que as proposições das ciências da educação, que também receberam e 

que são frequentemente incompatíveis com essa forma transmissiva de ensinar, exerçam uma 

influência determinante. Esses sujeitos possuem características que indicam seu modelo 

didático para formação de professores, como sendo o modelo baseado na primazia do saber 

técnico da área da física. 

A principal característica desse modelo é um reducionismo epistemológico 

racionalista e instrumental. Segundo esse enfoque, os professores de ciências nem podem nem 

devem ser usuários diretos dos saberes disciplinares referentes às ciências da educação, sob 

pena de se apropriarem superficialmente deles, apenas devem relacionar-se com suas 

implicações técnicas para o ensino. Dessa forma, o exercício da profissão não é visto como 

um âmbito para a reprodução direta do saber acadêmico, mas como o uso de um conjunto de 

técnicas, estando, como tal, constituído por saberes funcionais que os professores precisam 

dominar. 

Nesse sentido, o processo formativo não consiste na mera apropriação de significados 

teóricos e abstratos que não prescrevem o que fazer no dia a dia, mas constitui-se no domínio 

de competências e habilidades concretas, as quais, sendo coerentes com esses significados, 

permitem aos professores desenvolver uma intervenção eficaz. 
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Nesse momento, passaremos a agregar o discurso dos sujeitos 04, 07 e 09, que 

corroboram o pensamento da pedagogia nova. Com uma visão de apreender as técnicas 

educacionais na prática, o sujeito 04, no que tange à função do professor de licenciatura 

(questão 3), afirma: 

 

Basicamente é a formação inicial de física, porque no fundo aquele que vai 
seguir a carreira de docente aprende mais depois que se forma do que 

necessariamente da própria formação, acho que serve como orientador do 

que ele  vai ter que fazer quando virar professor de física, a função 
essencial é essa, não é avaliar se ele sabe dar um seminário, mas orientar 

como se deveria dar um seminário, não é avaliar como é que ele dá aula, 

mas orientar como ele tem que dar aula, até porque isso é questão de dom 

pessoal, ninguém ensina a dar aula, os alunos seguem às vezes padrões bem 
determinantes de alguns professores, como eu segui alguns professores da 

UFRN, então acho que a escolha é deles, então primeiro tem que ter uma 

base de física para ser um professor de física, agora que você vai aprender 
muito mais lá fora essencialmente é o que vale (SUJEITO 04 – Entrevista). 

 

Em relação ao bom professor de física (questão 2) e ao ensino de física na atualidade 

(questão 1): 

 
Então se ele tiver uma noção boa de física, consegue fazer um planejamento 

bom porque ele sabe que o aluno tem que aprender. [...] A formação hoje do 
licenciado em física é conhecimento de física para saber transmitir 

(SUJEITO 04 – Entrevista). 

 

O Sujeito 07, em toda a entrevista, traz um discurso de necessidade de compreensão 

do curso de licenciatura em física como um curso que constitui professores que precisam estar 

direcionados para a cultura científica e para o desenvolvimento tecnológico de sua área 

específica. Sendo assim, ela expõe a situação que emerge do contexto do curso como um 

movimento de “colonização” em que os docentes das disciplinas pedagógicas assumem uma 

postura de dominação enquanto professores – do núcleo específico da física – e alunos “lutam 

contra essa colonização” (SUJEITO 07 – Entrevista). Diante dessa situação, a professora se 

coloca num terreno pretensamente neutro, do qual não quer participar de discussões, apesar de 

afirmar veementemente contrária à posição desse grupo “colonizador” e favorável aos físicos. 

 

É preciso que esses professores tenham essa relação fértil de um entender a 
importância do outro, porque a gente ensina como ensinar e eles ensinam o 

que é para ensinar. E se a gente não estabelecer essa relação, quem vai ser 

o perdedor imediato é o aluno, e também o nosso espaço profissional, 

porque aí vão começar os conflitos, os desrespeitos, as concorrências, as 
competividades. E eu não quero entrar nesse jogo, eu prefiro estar na base 

do beijo com todos, até porque eu tenho uma admiração, um fascínio muito 

grande por essa genialidade desses meninos, meus colegas professores e dos 
nossos alunos também. [...] 
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Então hoje eu posso dizer que quem está no curso de física não é para 

colonizar, quem está é entendendo o que é para fazer; ensinar ciência, 

metodologia, filosofia, precisam também ser pessoas cultas, pessoas com 
capacidade de ampliar pensamento, mas que saibam respeitar os espaços 

dessas várias dimensões que gravitam em torno dessa formação. Se não for 

assim, não fica, porque os professores mesmo criam problemas e retiram do 

quadro o colonizador e olha para tudo isso com essa “boniteza” de quem 
está resistindo a essa invasão (SUJEITO 07 – Entrevista). 

 

A professora, Sujeito 07 da entrevista, relata o comentário de uma aluna do curso de 

licenciatura em física, a qual afirma, em tom de denúncia, que “os professores da educação 

querem formá-los como pedagogos”, acrescentando que a aluna teria mencionado: “Eles 

invadem o nosso espaço”. Percebe-se que essa aluna não somente se sentiu à vontade para 

tratar esse assunto com a professora (que é de formação inicial, pedagogia), como também 

identificou, a partir da prática e do discurso, que o pensamento dela é diferenciado do grupo 

de professores de educação em questão. De fato, em entrevista, o Sujeito 07 demonstra um 

posicionamento que busca uma maior integração de saberes e deixa clara sua opinião de que, 

para a formação dos licenciados, é importante ceder no aspecto pedagógico e enfatizar mais 

nas questões da física e do conhecimento científico (questão 3). 

 

Procuro passar para os meus alunos algumas orientações como: “quando 

os professores das disciplinas específicas  estiverem com vocês, aprendam o 
máximo possível a ciência” e “ aprendam também a não ser usuário de 

algumas experiências que eles usam que vocês acham que prejudicam a 

aprendizagem de vocês”. Porque a profissão do professor tem essa 
maravilha que a gente aprende com tudo, com que é positivo e com que é 

negativo (SUJEITO 07 – Entrevista). 

 

Segundo o sujeito 07, os alunos naturalmente vêm constituindo uma identidade 

profissional que caminha nessa perspectiva de assumir a física e, em certos momentos, negar 

a dimensão pedagógica em sua formação. 

 

Então eu os vejo, os alunos como pessoas que, os que conseguem chegar até 

o final do processo, que é complexo de muita aprendizagem profunda, de 
abstração muito consubstanciada. Isso me apaixona, essa dinâmica desse 

aluno, e tem uma coisa engraçada, eles entram para a comunidade 

científica dos físicos e eles não... veja bem, eles estudam, digamos, com três 

professores de pedagogia e três de física, mas eles não compram o discurso 
da pedagogia, eles compram o discurso da física, começam a se envolver 

com a comunidade científica da dimensão científica da coisa e não da 

dimensão pedagógica, e isso é um aspecto muito interessante (SUJEITO 07 
– Entrevista). 
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O sujeito 09, por outro lado, declara que, muitas vezes, percebe, no curso de 

licenciatura em física, um olhar “exagerado para os conhecimentos específicos e que acabam 

colocando a docência em segundo plano” e que isso faz com que a formação do profissional 

torne-se  carente da perspectiva crítica e política, necessária à prática educativa (questão 3). 

 

Eu penso que o curso tem que estar muito mais aberto às contribuições de 
outros profissionais que não são específicos da grade curricular e por isso a 

formação desses profissionais deve ser muito mais voltada para o empenho 

dentro da visão mais acadêmica do que dentro de uma educação muito mais 
política profissional, de preocupação com esse profissional do licenciado de 

física. A gente precisa ter mais empenho, mais articulação com os outros 

núcleos da formação docente (SUJEITO 09 – Entrevista). 

 

O sujeito 09 chama a atenção ainda para a necessidade de uma maior constituição de 

autonomia entre os alunos da licenciatura. Ela percebe que nas “ciências duras” (SUJEITO 09 

– Entrevista) o saber e a metodologia são muito pragmáticos e, “assim, os alunos ficam 

acostumados a aceitar tudo que os professores das disciplinas específicas dizem a eles e vão 

ter uma grande dificuldade quando estiverem sendo cobrados na prática”. 

 

Vejo que o curso de física tem uma visão muito academicista e muito 

pragmática das coisas, não percebo o ensino de física dentro de um conceito 

mais pedagógico, percebo essa necessidade de compreender melhor o perfil 
do profissional da física, por exemplo, como um profissional da docência, 

percebo que essa parte relacionada à formação do docente fica em segundo 

plano no curso de física, a prioridade que se dá é apenas ao conhecimento 
específico da formação. Eu acho que conhecimento pedagógico é muito 

importante para essa composição desse profissional e percebo que, por 

conta da valorização de conteúdos da área específica, não se atribui uma 

correlação ao conjunto desses saberes que são importantes para formação 
do aluno (SUJEITO 09 – Entrevista). 

 

No entanto, ao ser questionada sobre o ensino de física na atualidade (questão 1), a 

professora enfatizou a sua concepção a respeito de como se dá a articulação de conhecimentos 

específicos da física e pedagógicos na formação do licenciando. A docente, sujeito 09, 

declara: 

 

Eu penso mais na questão do desenvolvimento, da questão do ensino. Por 

que assim, nós trabalhamos com a fundamentação teórica da educação e do 

processo da aprendizagem, e nessa fundamentação teórica que nós trazemos 

relacionada ao contexto da educação, a gente relaciona eles enquanto 
professores de física, como é que poderiam estar articulados, não basta só o 

saber técnico deles, vocês vão ser profissionais, vão precisar dos 

conhecimentos específicos, mas vão requerer da área pedagógica para a 
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prática docente, na hora em que forem dar aulas. Que é para compreender o 

porquê das concepções, o porquê das metodologias, do tipo de planejamento 

e o porquê também do comportamento do perfil que vocês adotam na sala de 
aula, inclusive na escolha das avaliações. Então a gente sabe que na prática 

eles associam (SUJEITO 09 – Entrevista). 

 

Percebemos que os sujeitos 04, 07 e 09 possuem uma visão configuradora da 

licenciatura em física, enquanto curso formador do físico que irá aprender sobre a docência na 

prática. Dessa forma, os modelos academicistas são coerentes com uma concepção tradicional 

do ensino de ciências e com uma imagem do professor que se autointitula especialista em 

conteúdos científicos, partindo do pressuposto, nessa perspectiva, de que é possível transmitir 

os significados acabados das disciplinas através de sua exposição ordenada, de maneira que 

passem da mente do especialista à mente do futuro professor sem sofrer modificações, 

deformações, interpretações ou mutilações significativas. 

Conforme Fleck (2010), a gênese e o desenvolvimento de um fato científico são 

explicados pelas ideias iniciais relativas ao fato, surgidas no passado, e que, apesar das 

modificações, continuam existindo. Essas ideias vão sendo pouco a pouco modificadas, 

sofrendo reinterpretações de acordo com o pensamento em evidência. Assim, o pensamento 

vai se modificando e se adaptando ao meio e em consonância com o sistema. O observar é 

dirigido, por meio de um condicionamento histórico-cultural, sempre levando em 

consideração um conceito pré-formado. Schäfer e Schnelle (1986) comentam que a inovação 

de Fleck diz respeito ao fato de que esse conceito pré-formado não é de origem individual, 

mas se origina na coletividade. Desse modo, compreendemos que o trânsito da informação, 

desde o círculo esotérico (constituído pela comunidade de especialistas e que no ensino tem 

nos manuais, artigos e livros didáticos os seus principais mediadores) até os professores 

formadores e alunos, sofre alterações, que vão da menor simplificação à incorporação de 

concepções alternativas ou dogmatismo sociológico, ou seja, a docência nunca assume uma 

posição de neutralidade. No caso particular da docência para a formação de professores, 

compreendemos que o profissional formado adquire experiência para constituir seus próprios 

elementos de legitimação na comunidade de docentes de um modo crítico, mas que 

necessariamente trará motivações advindas de sua formação inicial, em uma análise positiva 

ou negativa no processo de autoformação. A esse respeito, Fleck (2010, p. 99) aponta: 

 

Toda introdução didática numa área envolve um tempo em que predomina 
um ensino puramente dogmático. Prepara-se um intelecto para uma área, 

acolhe-se o mesmo num mundo fechado, dá-se a ele uma espécie de benção 

de iniciação. Se essa iniciação passou a ser tão difundida, como, por 
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exemplo, no caso da introdução nos fundamentos da física, ela se torna tão 

natural que as pessoas se esquecem de tê-la recebido, uma vez que não têm 

contato nenhum não iniciado. 
Seria possível objetar que, se essa benção de iniciação de fato existisse, ela 

somente seria aceita sem resistência por parte dos iniciantes “acríticos”; o 

verdadeiro especialista teria que se livrar do peso da autoridade, teria que 

legitimar sempre de novo seus princípios, até chegar a um sistema pura e 
simplesmente racional. 

Esse especialista, entretanto, já é uma pessoa com uma formação específica, 

que não escapa mais aos seus vínculos tradicionais e coletivos – caso 
contrário não seria um especialista. Elementos que não são mais logicamente 

legitimáveis não apenas são necessários para a introdução, mas também para 

dar continuidade a um saber, e até mesmo para a legitimação de uma área.  

 

Finalmente, identificamos um grupo com características que encaminham a formação 

dos licenciandos em física para o profissional da educação que dará aulas de física. Nesse 

sentido, os sujeitos que seguem não demonstraram preocupação específica com a formação 

docente em física, mas com o fato de esses profissionais estarem atuando em escolas e, desse 

modo, “formando cidadãos”. Esse grupo valoriza o papel social da docência, em detrimento 

do conhecimento científico, e é composto pelos sujeitos 03, 06, 08 e 10. 

Em uma concepção diferenciada, o sujeito 03 traz indícios que nos levam a crer em 

uma possível articulação sem sobreposição, quando trata, por exemplo, a respeito dos bons 

professores de física (questão 2): 

 

Primeiro, tem que gostar da área, tem que gostar de física e, em segundo, eu 

acho que o professor não pode parar de estudar nunca, tem que sempre 

estar lendo, se atualizando, revendo a sua prática docente, ter a capacidade 
de fazer uma reflexão do trabalho é importante, porque caso contrário fica 

uma “coisa” mecânica, automática, fica na mesmice, tem que rever a 

prática pedagógica da prática docente e adequar isso à necessidade do 
aluno (SUJEITO 03 – Entrevista). 

 

Sobre o ensino de física na atualidade (questão 1), o sujeito 03 compreende: 

 

Se a gente for comparar, por exemplo, com dez anos atrás, hoje você tem 

uma demanda muito grande de recursos, de trabalhos que podem ser 

utilizados pelos professores para melhorar suas aulas, por exemplo, se você 
focar uma busca na revista de física, você tem muito para inovar a aula se 

quiser sair do “quadro e lápis”. Acho que, hoje, se o professor tiver 

interesse, ele tem capacidade de tornar sua aula mais atrativa para o aluno, 
e não é falta de informação, talvez, hoje, é ou por falta de vontade, ou por 

falta de tempo (SUJEITO 03 – Entrevista). 

 

De acordo com essa abordagem, a relação entre a teoria e a ação profissional é 

unidirecional e hierárquica. Porém, essa relação é mediada pelo saber técnico-didático, que 
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operacionaliza os significados teóricos das ciências da educação e os converte em produtos 

utilizáveis pelos professores (técnicas para a seleção de conteúdos e objetivos; métodos 

concretos de ensino; técnicas de avaliação etc.). 

Em uma perspectiva diferenciada, o sujeito 03 enfatiza em sua fala os recursos que 

hoje podem ajudar o professor em sua prática docente, tanto no aspecto didático quanto na 

dimensão da física. Esse sujeito demonstra que compreende a docência a partir da 

mobilização cognitiva de áreas do conhecimento que se fundem na atribuição de significado. 

Referente a essa atribuição é que se constituem as escolhas que o professora fará e que dão 

forma à sua prática. Em relação ao sentido da aprendizagem, Solé (2009, p. 31) entende: 

 
Quando falamos de atribuir significado, falamos de um processo que nos 

mobiliza em nível cognitivo, e que nos leva a revisar e a recrutar nossos 

esquemas de conhecimento para dar conta de uma nova situação, tarefa ou 
conteúdo de aprendizagem. Essa mobilização não acaba nisso, mas, em 

função do contraste entre o dado e o novo, os esquemas recrutados podem 

sofrer modificações, de leves a drásticas, com o estabelecimento de novos 
esquemas, conexões e relação e nossa estrutura cognocitiva.  

 

De acordo com as categorizações de Fleck (2010), essa “reformulação de significados” 

se faz necessária quando a intenção é articular e integrar os saberes das diferentes áreas do 

conhecimento. Um estilo de pensamento é pautado por um coletivo de pensamento. Portanto, 

o estilo de pensamento é vivo, dotado de uma plasticidade que permite que se adapte às 

mudanças e se submeta às constantes transformações desencadeadas pelo ritmo dos avanços 

tecnológicos. Como consequência, é admitida a convivência de inúmeros estilos de 

pensamento de modo simultâneo que trazem como marca a participação de diversos grupos de 

indivíduos que se relacionam mutuamente, permitindo o livre trânsito de ideias intercoletivas. 

A imagem evocada a partir dessa propriedade de interação de grupos de indivíduos é a de um 

sistema composto por vários níveis que se intercomunicam, à semelhança do que foi descrito 

por Bertalanffy (1975), em Teoria Geral dos Sistemas.  

Sobre a função do professor de licenciatura (questão 3), o sujeito 06 afirma:  

 

Mais do que ensinar, é coordenar a aprendizagem, é o papel de qualquer 
professor, e o professor de licenciatura tem que ser o professor do 

professor, ele tem que ser um professor diferenciado, não basta apenas ele 

transmitir ou conseguir fazer com que o aluno chegue àquele conteúdo, mais 
do que isso, seria dar ferramentas para que aquele aluno possa reproduzir 

aquela didática, reproduzir aquela aula, tem uma obrigação muito maior! 

Eu sempre gosto de fazer essa analogia, você vai na Universidade, 

geralmente o professor que dá aula no curso de física, mesmo na 
licenciatura, é um professor que está dando aula, mas o papel dele é 
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pesquisar, tanto é que só dá aula no curso superior, então na Universidade 

você forma profissionais, mas sem você ser, de fato, um profissional, e 

quando você é professor de licenciatura, não! Você está formando 
professor, mas você também é professor (SUJEITO 06 – Entrevista). 

 

No que diz respeito ao que caracteriza os bons professores de física (questão 2), o 

sujeito 06 assinala: 

 

Acho que o mais importante num professor não é aquele professor que não 

consegue passar o conteúdo bem, o melhor professor é aquele que consegue 

despertar no aluno aquele conteúdo, qualquer conhecimento científico 
passou por cientista e teve que passar por uma motivação pessoal para 

poder chegar até ele, então o bom professor consegue fazer a metodologia 

de ensino ser como a metodologia científica (SUJEITO 06 – Entrevista). 

 

Durante toda a entrevista, o sujeito 06 fala das disciplinas que ministrou em 

laboratório, como um elo entre as áreas do conhecimento, e pondera que a maior dificuldade 

que ele visualiza atualmente no curso de licenciatura em física é “a falta de diálogo entre as 

áreas” (SUJEITO 06 – Entrevista), cujo distanciamento repercute diretamente nos alunos que 

possuem uma dificuldade grande de articular a teoria e a prática na compreensão dos usos que 

farão dos conhecimentos científicos da física em sala de aula, bem como as metodologias 

adotadas para facilitar a apreensão dos conteúdos. Ele expressa que os alunos: 

 

Ficam muito presos nas disciplinas e quando eu chego, eu só encontro com 
eles no meio do curso para frente e até faço essa analogia, eu digo: 

“durante um tempo vocês passaram aqui num cabo de guerra, de um lado os 

físicos querendo dar aula como se estivesse num curso de bacharelado de 
física, e do outro lado, os pedagogos querem dar aula como se estivessem 

no curso de pedagogia e ficam vocês nesse meio, que nem vão ser bacharéis 

e nem vão ser pedagogos, vocês vão ser licenciados, a lógica é outra, a 
sistemática é outra, a gente se encontra nessas disciplinas de laboratórios, 

na disciplinas de metodologia, de prática de ensino e eles gostam muito, eles 

começam a enxergar diferente a questão da docência, porque até o momento 

eles são bons em abrir um livro, resolver um problema, um cálculo, fazer um 
fichamento, fazer um resumo, mas ainda não conseguiram como pegar uma 

parte de cada um, juntar as duas coisas e formar um professor (SUJEITO 

06 – Entrevista). 

 

No que concerne ao ensino de física na atualidade (questão 1), o sujeito 08 é enfático: 

 

Assim como o ensino em qualquer outra área do conhecimento [...], vejo o 

ensino de física como algo que não está só na academia, mas transpõe o 

acadêmico, e a licenciatura tem esse papel de fazer essa ponte, esse diálogo 
com a prática social. Não existe licenciatura pensando só na academia, a 



116 

 
chamada física pura, vejo que esse debate sempre seja discutido (SUJEITO 

08 – Entrevista). 

 

Segundo a professora, sujeito 08, o bom professor de física (questão 2) é aquele que 

“está sempre preocupado com a aprendizagem do aluno e também com sua formação, deve 

estar atento às questões de avaliação e buscar fazer uma discussão mais crítica e reflexiva de 

sua prática”. Percebemos, ao longo da entrevista, que o sujeito 08 estava sempre discutindo os 

aspectos pedagógicos e de formação docente, sem de fato procurar fazer articulação com a 

docência de física. Como exemplo, podemos citar que, ao ser questionada sobre como 

compreende a função do professor de licenciatura (questão 3), a docente chamou a atenção 

para a perspectiva de como procura organizar suas disciplinas, tendo em mente a formação do 

futuro professor. 

 

Sempre trabalho pensando nesse aluno amanhã, dando instrumentos, 

possibilidades para que esse aluno já crie uma sementinha desde o primeiro 

período, para que seja um aluno professor e um professor profissional, 

pesquisador, uma pessoa que esteja preocupada em buscar junto com o 
aluno o conhecimento, de forma crítica, cidadã, de uma perspectiva 

realmente transformadora, queremos que os alunos saiam daqui licenciado 

como um professor que tenha essas ideias, então acho que é um trabalho 
coletivo, um projeto coletivo da instituição em buscar esse perfil desse 

formando para ser um futuro professor (SUJEITO 08 – Entrevista). 

 

O sujeito 10 identifica que existe uma segregação de conhecimentos no curso de 

licenciatura em física a qual é muito prejudicial aos alunos que desejam a formação docente, 

em virtude de esta requerer a particular articulação entre as áreas do conhecimento da 

educação e da física em sua prática. O docente, sujeito 10, revela perceber que uma parcela 

dos alunos que entram no curso de licenciatura em física não busca a profissionalização 

docente e acrescenta que, para essa parcela, já fica claro desde o início do curso que o foco 

desses alunos é o conhecimento específico. Porém, existe outra parcela de alunos que, ao 

compreender a docência, percebe a necessidade de articulação de saberes. Nesse sentido, o 

professor de licenciatura deve (questão 3) “fazer com que os alunos se engajem na dimensão 

do ato educativo, compreendendo o seu próprio posicionamento no entrelaçar das áreas”. A 

respeito de sua prática, o sujeito 10 expressa: 

 

O que eu faço em fundamentos sociopolíticos e econômicos, eu divido as 

disciplinas em unidades, no primeiro momento da primeira unidade eu 
trabalho um pouco a teoria, a relação entre a educação e o trabalho e já 

vou preparando-os para um trabalho que eles desenvolvem junto às escolas, 

que é mapear o perfil e as condições do trabalho docente, então primeiro eu 
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discuto com eles quais são as concepções da educação, que educação e que 

trabalho dão conta de emancipar ou de reproduzir uma determinada 

realidade e depois que consolidamos um pouco esse arcabouço teórico eu 
oriento e eles vão à escola desenvolver a observação, produzir notas de 

campo, aplicar entrevista ou questionário, analisar documentos e 

concatenar esse material coletado ao que nós trabalhamos e, no final, 

geralmente, promovemos um seminário, então nós tivemos, além dessa 
perspectiva de articular teoria à prática, ainda conseguimos desenvolver na 

disciplina a dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão (SUJEITO 10 – 

Entrevista). 

 

Percebemos, portanto, que os sujeitos 03, 06 e 10 compreendem a formação dos 

docentes em física como o professor de física que interliga saberes e ações; um profissional 

que, ao final de sua formação, precisará estar atento ao desenvolvimento científico e 

tecnológico na área da física e aos princípios e particularidades da docência. Nessa direção, 

atribuímos a esse grupo, como modelo didático da formação docente, os modelos baseados na 

primazia do saber fenomenológico. 

São modelos que priorizam o saber fenomenológico, apoiado na experiência 

profissional e desenvolvido no contexto escolar, frente ao saber acadêmico e tecnológico. 

Compartilham, de acordo com os enfoques técnicos, da ideia de que o saber profissional 

desejável não se baseia na apropriação dos conteúdos das ciências da educação, mas difere 

deles pelo fato de que essa ideia, longe de conduzir às consequências técnicas do saber 

acadêmico, leva-os a romper os vínculos com qualquer racionalidade externa à escola, seja 

científica, seja técnica. 

São considerados ativistas porque costumam dar prioridade à ação sobre a reflexão e à 

intervenção sobre a planificação e o acompanhamento. Também são chamados espontaneístas 

porque consideram a aprendizagem profissional como um processo que, sob condições 

adequadas, ocorre espontaneamente (se aprende a ensinar ensinando, se aprende a inovar 

inovando). 

 

 

4.5 A epistemologia de Ludwik Fleck colaborando na compreensão do programa de 

formação de professores  

 

De acordo com Fleck (2010), a produção do conhecimento caracteriza-se como um 

processo que envolve instauração, extensão e transformação de estilos de pensamento. 

Baseando-se, portanto, na significação de aspectos da disseminação do conhecimento 

científico na formação de futuros professores de física, pretendemos, com esta seção, utilizar 
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a epistemologia de Fleck como suporte teórico para a compreensão da dinâmica do curso de 

licenciatura em física do IFRN, Campus Natal central. 

Já percebemos que existem, nesse lócus, alguns modelos pedagógicos que direcionam, 

ao se transformarem em ações, em três tendências pedagógicas distintas. Entendemos também 

que essas tendências pedagógicas se configuraram a partir do contexto sociopolítico e 

filosófico que tem sua origem em um desmembramento histórico individual (na formação de 

cada professor formador) e coletivo (na constituição do curso e implantação na instituição de 

ensino). Compreendemos que a nossa pesquisa não daria conta de contemplar esses aspectos 

profundamente, mas acreditamos que nosso caminho metodológico contribui para a percepção 

de que os modelos pedagógicos e as tendências que se configuram a partir deles indicam um 

agrupar social, político e filosófico que se faz presente e atuante em práticas educativas na 

formação dos professores de física. Com isso, atentamos para o fato de essa presença e 

atuação na licenciatura em física poder indicar a presença de estilos e coletivos de 

pensamento nesse contexto. 

Estamos imersos em diversos coletivos de pensamento, simplesmente devido a nossa 

interação social, corroborando o pensamento de Fleck (2010, p. 90), quando pontua que “[...] 

a palavra ‘conhecer’ só tem significado em relação com um coletivo de pensamento”, por isso 

considera o “[...] pensamento como uma atividade social por excelência, que não pode 

localizar-se completamente dentro dos limites do indivíduo”. Assim, “um indivíduo pertence 

a vários coletivos ao mesmo tempo”. No entanto, no contexto da formação de professores, o 

desmembramento dos coletivos que permeiam esse ambiente poderá nos ajudar a apresentar a 

significação de aspectos da disseminação do conhecimento.  

Fleck (2010, p. 155-157) traz, nessa perspectiva, que “quanto maior é a diferença de 

dois estilos de pensamento menor é a circulação intercoletiva de ideia”, ao mesmo tempo que 

atribui as transformações de um estilo de pensamento à circulação intercoletiva, afirmando 

que o indivíduo, “[...] ao pertencer a várias comunidades de pensamento simultaneamente, 

atua como um veículo no tráfego de pensamento”. Ainda, “quando o estilo de pensamento 

está muito afastado do nosso, já não é possível sua compreensão, pois as palavras não podem 

traduzir-se e os conceitos não têm nada em comum [...]” (FLECK, 2010, p. 190). 

As concepções seriam moldadas para se adaptarem à realidade, e não se poderia 

cogitar o surgimento de ideias contrárias. As exceções seriam dissimuladas. O que se procura 

é acomodar as ideias à teoria. Se uma nova concepção persistir, com o tempo, é transformada, 

adaptada e moldada para que combine com a “realidade” do estilo de pensamento dominante. 

O autor exemplifica ilustrando as transcrições do aparelho reprodutor feminino feito em obras 
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de diversas épocas, em que as figuras são visivelmente retocadas e adaptadas à teoria. “À sua 

maneira, cada uma destas épocas utilizou conceitos adequados ao estilo. Apesar dessa 

claridade, um entendimento imediato entre os defensores dos distintos estilos de pensamento 

é impossível” (FLECK, 2010, p. 83). 

Refletindo sobre essa constatação de Fleck (2010) e analisando-a em relação ao curso 

de formação de professores, somos levados a questionar sobre os conceitos que permeiam o 

curso e podem dar uma configuração ao estilo de pensamento dominante daquele contexto.  

Com o suporte das tendências pedagógicas que se apresentaram em nosso estudo, 

podemos identificar indicativos da presença de três estilos de pensamento distintos e que se 

inter-relacionam de forma mais ou menos intensa. Esses coletivos seriam: 

1) Aqueles professores que pretendem formar alunos físicos, com o objetivo de: 

estarem aptos a ingressar em curso de bacharelado ou, caso vão trabalhar em escolas, 

desenvolver a função de recrutar jovens a se formarem na área tecnológica, como, por 

exemplo, as engenharias; 

2) Os professores que objetivam formar educadores. De acordo com os dados 

coletados, eles não têm a preocupação a respeito da área do conhecimento em que os 

licenciandos irão ensinar após a formação inicial. O que realmente importa é que, ao final do 

curso, o licenciado adquira um olhar sensível para as questões da educação brasileira e 

consiga interagir com seu aluno de forma afetuosa; e 

3) Os professores que se interessam pela formação do professor crítico e consciente, 

mas não deixam de lado os saberes específicos necessários para a boa atuação no exercício da 

docência. Esse grupo objetiva formar o que chamaremos de físicos-educadores. 

Pensamos a nomenclatura que já remetesse ao diálogo entre os estilos. O primeiro e o 

segundo estilos apresentam uma incongruência, um distanciamento que dificulta a troca de 

informações, enquanto o terceiro possui intersecção com os dois grupos, apesar da concepção 

e princípios próprios. 

Observamos nas falas dos sujeitos pesquisados uma forte presença de indícios que 

fortalecem o pensamento da existência dos referidos estilos. Quando a professora afirma 

categoricamente que há um processo de “colonização” na dinâmica do curso, em que os 

professores da área didático-pedagógica são os “invasores”, ela reconhece haver tensões e 

campos opostos.   Já o outro professor entrevistado localiza os alunos como “no meio de um 

cabo de guerra”, que só diminui quando na disciplina de Física Experimental sua prática 

educativa (do professor entrevistado) proporciona a interlocução entre as duas áreas. A partir 

de então, os alunos percebem que podem se “distanciar do fogo cruzado” e constituir a sua 
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própria profissionalização docente. Com isso, o professor está afirmando o quão prejudicial 

essa dinâmica de embates tem sido aos licenciandos, que sentem dificuldade em se perceber 

como profissionais, na medida em que são expostos a embates. 

Durante a reformulação curricular, buscou-se documentar uma identidade do curso, 

dificuldade apontada pelos professores como um grande motivador da evasão. Essa 

identidade, no entanto, não está consolidada entre o grupo docente. Todos os entrevistados se 

referiram à dificuldade em trabalhar coletivamente, já que a diferença de pensamento entre 

opiniões a respeito do profissional em formação resulta em conflito permanente no grupo. 

Porém, se o objetivo dos cursos de formação de professores for o de aprimorar o fazer 

pedagógico, podemos tomar como referência Fleck (2010), segundo o qual, para modificar o 

EP, é preciso potencializar a emersão das “complicações” historicamente instituídas e 

percebidas pelos sujeitos no estilo atual. Essa mudança ocorre por meio de circulação 

intercoletiva de ideias, porém não em estilos muito distintos. Como aponta Fleck (1986, p. 

155-156), 

 

Quanto maior a diferença dos estilos de pensamento menor é a circulação 

intercoletiva de ideias. Se existem relações intercoletivas, poderão se 
evidenciar peculiaridades comuns independentes das particularidades de 

cada coletivo determinado. [...] O estilo de pensamento estranho produz a 

impressão de ser uma mística. As questões que repele parecem, com 

frequência, precisamente as mais importantes [...]. Estes mesmos fatos e 
conceitos – no caso de coletivos menos divergentes – são traduzidos e 

acolhidos em outra linguagem de pensamento.  

 

O trânsito de informações é fator fundamental para a constituição do coletivo de 

pensamento e inserção dos licenciandos na dinâmica acadêmica e na constituição do perfil 

profissional, no entanto faz-se necessária a consolidação de um contexto em que o 

profissional em formação consiga dialogar com as áreas do conhecimento. Para que isso 

aconteça, a prática linguística dos professores formadores deve estar em convergência, tendo 

em vista um propósito único e global para a formação dos licenciados em física. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante nossos estudos, fomos compreendendo que a dinâmica interativa em um curso 

de formação de professores extrapola as questões da relação professor-aluno, professor-

professor, aluno-instituição e professor-instituição. Essa dinâmica se constitui fortemente nas 

falas e práticas arraigadas de ideologias próprias. Nesse sentido, em nossas análises de falas 

,trouxemos o conceito bakhtiniano de polifonia, no qual o enunciado de cada sujeito é 

concebido como uma fala historicamente construída – filogeneticamente eivada de vozes e 

ideologias inconclusas, repleto de possibilidades. 

Entendemos que o processo formativo do licenciando em física, por agregar a 

constituição do perfil profissional desse educando, se dá não somente pela aquisição de um 

saber, mas também por convocar o sujeito em formação a estabelecer inter-relações de 

produção com os saberes específicos do seu campo disciplinar e com os saberes do campo 

pedagógico. Fleck (2010, p. 85) define o pensamento “como uma atividade social por 

excelência”, por estar convencido de que este “não pode, por nenhuma razão, estar 

completamente localizado dentro dos limites do indivíduo”. Para a nossa pesquisa, isso 

significa dizer que, ao processo formativo do sujeito, agregam-se valores potencializados e 

estabelecidos num trânsito relacional no qual as disposições entre o grupo de professores 

formadores e seus objetos do conhecimento (sejam de conhecimento específico do campo 

disciplinar da física, sejam do campo pedagógico) e, particularmente, os modos como estes 

são abordados (se numa perspectiva fragmentada ou numa relação interdisciplinar, por 

exemplo) repercutem diretamente na constituição do perfil profissional dos licenciandos. Com 

efeito, para Fleck (2010, p. 83), 

 

todo conhecimento é uma atividade social, não apenas quando ele requer 

cooperação, mas porque ele é sempre baseado em conhecimentos e 

habilidades de muitos outros. [...] o conhecimento deve ser considerado 
como uma função de três componentes: é a relação entre o sujeito individual, 

certo objeto e um determinado coletivo de pensamento, no interior do qual o 

sujeito atua. 

 

Assim, segundo esse autor, a produção do conhecimento científico não se configura 

apenas numa simples descrição ou reprodução, mas num processo de interação entre homens 

e o objeto a ser conhecido. Consideremos os três componentes especificados por Fleck na 

relação com o conhecimento enquanto atividade social nos parâmetros de nossa pesquisa. 

Assim, cada licenciando traz em si e manipula a sua própria constituição de sujeito individual; 
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ao objeto poderíamos associar a constituição de seu perfil profissional e percurso formativo 

nesse sentido; e os coletivos de pensamento, que conferem a dinâmica do curso, como 

atuantes nessa equação de saberes e culturas. Nessa perspectiva, ao refletirmos sobre os 

modelos pedagógicos e os estilos de pensamento presentes no contexto da licenciatura em 

física do IFRN, sinalizamos o conflito existente (problema inicialmente motivador do estudo 

e validado com a pesquisa) entre grupos que concebem de forma diferente, entre si, a 

formação de professores de física. 

Trata-se da discussão a respeito das diferentes perspectivas de práxis presentes no 

âmbito curricular na formação de professores, ou seja, dos posicionamentos assumidos em 

relação à reflexibilidade sobre e na ação pedagógica. Como isso repercute nos licenciandos? 

Não tivemos condições, em nossos estudos, de contemplar essa questão. Porém, as falas dos 

professores formadores nos trouxeram o dado de que os alunos são afetados diretamente por 

essa dinâmica e se sentem em dificuldade de se encontrar e se constituir enquanto 

profissionais, desse modo são impactados no objeto do qual trata a licenciatura. Essas falas 

também mostram que a reformulação curricular que aconteceu em 2012, no Projeto Político 

de Curso da Licenciatura em Física do IFRN, nutria o objetivo de estabelecer parâmetros 

curriculares que deixassem clara a finalidade do curso no que tange ao perfil profissional do 

egresso. No entanto, sabemos que toda ação educativa é intencional e objetiva e se constitui 

na prática e discurso diários. Dessa forma, poderíamos indagar: expor os licenciandos a uma 

nova matriz curricular seria o suficiente para resolver os problemas que são resultantes de 

estilos de pensamento (EP) diferentes? 

Silva (2004, p. 24) faz uma crítica à construção descontextualizada de currículos, 

quando declara: 

 
Acreditar em modelos completos e propor pacotes ou receitas prontas para o 

novo currículo transformador da prática escolar seria incorrer, até de forma 

ingênua, nos mesmos equívocos de várias experiências pedagógicas que, 

sem desencadear um processo de construção coletiva e crítica de uma práxis 
pedagógica, propuseram alterações curriculares não efetivadas e se tornaram 

superficiais.  

 

Concordamos que “pacotes prontos” de currículo não satisfazem as necessidades 

específicas e as particularidades que se constituem nos contextos escolares. No entanto, 

baseando-nos na experiência da reformulação curricular da licenciatura em física do IFRN, 

avançamos com a compreensão de Silva (2004) e justificamos utilizando Fleck (2010). 

Acreditamos que um modelo de reformulação curricular precisa de muito mais do que um 

processo de construção coletiva e da crítica de uma práxis pedagógica num contexto de 
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multiplicidade de estilos de pensamentos coexistentes, resultado de posicionamentos 

políticos, filosóficos e pedagógicos, conforme discutimos no capítulo 3.  

Dessa forma, entendemos que a compreensão da dinâmica interativa, a partir do 

referencial epistemológico fleckiano, nos oferece condições para um posicionamento mais 

seguro no que concerne à problemática da finalidade do curso relativa ao perfil profissional 

do egresso e, por consequência, da constituição do perfil profissional do licenciando. 

Nesse sentido, cabe discutirmos um dos 16 indicadores metodológicos (item 6) 

propostos no Projeto Político de Curso da Licenciatura em Física do IFRN (2009, 2012), os 

quais direcionam os professores formadores à adoção de procedimentos didático-pedagógicos 

que possam auxiliar os alunos nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais. 

Selecionamos esse indicador por considerar que ele é o que melhor se articula ao nosso 

objetivo de pesquisa, qual seja: articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas 

sem sobreposição de saberes. 

Pereira (1999), ao tecer considerações acerca dos cursos de licenciatura, observa a 

preponderância das disciplinas específicas nos cursos em detrimento das de caráter 

pedagógico. Ao professor, que é visto como um técnico, segundo o autor, cabe aplicar os 

conhecimentos e habilidades científicas e pedagógicas às situações práticas de aula. Outro 

equívoco diz respeito ao pensamento de que para ser um bom professor basta ter o domínio da 

área do conhecimento específico que se vai ensinar, perdendo-se a oportunidade de abordar, 

de forma indissociável, os conteúdos e o respectivo tratamento didático, condição para uma 

adequada formação docente. Nossa pesquisa confirma as palavras de Pereira (1999) e 

acrescenta outro dado problemático, relativo ao fato de as disciplinas do campo pedagógico 

serem, na maioria das vezes, reduzidas a uma discursividade livresca, que proporciona um 

esvaziamento do conhecimento em sua articulação teórico-prática. 

Dessa forma, percebemos na licenciatura em questão a dificuldade na convivência de 

diferentes áreas do conhecimento. Conforme evidenciamos a partir de nossas análises, o estilo 

predominante nesse contexto denota um entendimento de formação do professor como 

técnico especialista, 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 e apontando para um caráter unitário desarticulado do processo escolar 

(ZABALA, 1998). 

No entanto, além desse posicionamento educacional, o referido curso ainda 

compreende outros dois estilos que englobam o conhecimento e a relação entre os saberes 
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pedagógicos e os saberes específicos da física de forma diferente. No segundo grupo de estilo 

de pensamento, observamos que se acentua o papel da escola na formação de atitudes e 

valores e, nesse sentido, a formação dos professores privilegia aspectos da relação 

interpessoal como pressuposto para o sucesso profissional. Nessa perspectiva, a ideia de uma 

boa formação passa pelo propósito de favorecer ao licenciando um clima de 

autodesenvolvimento e realização pessoal no sentido de bem-estar, em que o centro da 

atividade formativa não é o professor nem os conteúdos disciplinadores, mas sim o aluno 

ativo e curioso, visando formar-se através da vivência de experiências significativas. A partir 

das entrevistas, compreendemos, no entanto, que essas experiências significativas, para os 

professores formadores entrevistados, se constituem de maneira diferenciada entre si dentro 

de um mesmo coletivo. Para alguns professores formadores, é significativo o conhecimento 

específico da física, enquanto, para outros, o conhecimento pedagógico. A respeito dessa 

diferenciação, o sujeito 07 deixa claro: “a gente ensina como ensinar e eles ensinam o que é 

para ensinar”. Nesse sentido, chamamos a atenção para o fato de que a composição do estilo 

de pensamento não se forma apenas pela participação na mesma área do conhecimento, mas 

que elementos comuns a respeito do modelo pedagógico foram privilegiados em nossa 

análise, a qual considerou o pensamento desses sujeitos em relação ao perfil do egresso, o que 

repercute nas ações práticas desses professores junto aos licenciandos. 

Já para o terceiro grupo de estilo de pensamento, compreendemos que o professor 

forma-se a partir de um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real 

vivida pelo educando, e somente possui sentido se resultar de uma aproximação crítica dessa 

realidade. Nessa perspectiva, os licenciandos são expostos à realidade educacional e 

chamados a interagir nela utilizando, para tanto, os conhecimentos pedagógicos e específicos 

da física numa propositada integração. Assim, quando se fala na educação em geral, diz-se 

que ela é uma atividade em que professores e alunos, mediatizados pela realidade que 

apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência 

dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social. Ou seja, 

considerar que os alunos licenciandos formam-se professores na prática não retira do curso de 

formação inicial a responsabilidade de proporcionar uma prática mediada para favorecer 

condições formativas a esse aluno. 

Esses três estilos de pensamento se configuram mais nitidamente quando os 

compreendemos de forma articulada e integrada às discussões políticas e filosóficas que lhes 

fundamentam. Claramente, o que conecta os membros de um coletivo de pensamento é o 

estilo de pensamento compartilhado. Um estilo de pensamento, conforme Fleck (2010, p. 135) 
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define, diz respeito à “disposição para uma percepção direcionada e apropriada assimilação 

do que foi percebido”. Para ele, não há possibilidade de se perceber de forma neutra ou geral, 

na medida em que perceber – e também pensar – implica adotar certa perspectiva, uma 

maneira específica de ver. 

Nesse sentido, esse autor explica que o saber nunca é possível em si mesmo, mas está 

relacionado com um determinado estilo de pensamento, ou seja, é condicionado pelas 

pressuposições implícitas à observação, as chamadas conexões ativas, em detrimento das 

conexões passivas, concernentes à “realidade objetiva”, que nos parece “verdadeira” por não 

ser explicável histórica ou psicologicamente. 

No entendimento de Fleck, o “portador do conhecimento” é o estilo de pensamento, 

porque ele é a referência do que pode ser afirmado ou não pelos indivíduos de um 

determinado grupo. Em outras palavras, o que está por se conhecer interage como 

cognoscente (indivíduo), o qual o adapta harmonicamente ao já conhecido (conexões ativas) e 

essa situação assegura a harmonia sobre a origem do conhecimento dentro da visão dominante 

(conexões passivas), configurando-se na chamada realidade. 

Fleck (2010, p. 96) acentua a “dificuldade de comunicação” entre estilos distintos, ou 

seja, as palavras assumem significados diferentes se empregadas por estilos de pensamentos 

distantes. Desse modo, a linguagem apresenta um papel extremamente importante para o 

autor no desenvolvimento científico, e em nossa pesquisa, para o desenvolvimento formativo 

dos licenciandos.  

Finalmente, o ponto concernente à “dificuldade de comunicação” entre estilos de 

pensamento diferentes torna-se relevante em nossa análise. Para tanto, utilizamos a 

perspectiva epistemológica desenvolvida por Fleck, de modo a compreender que a construção 

coletiva e crítica de uma práxis pedagógica voltada para a formação de professores de física 

deve levar em consideração a “dificuldade de comunicação” e, vislumbrando-a como uma 

realidade, vivenciá-la epistemologicamente enquanto possibilidade formativa. 

Fleck (2010) sugere a presença da “dificuldade de comunicação” entre estilos de 

pensamento, afirmando que a relação entre os estilos, na comunicação, torna-se indireta, pois: 

 

Se um rico e desenvolvido estilo de pensamento é achado, a comunicação 

entre os membros do coletivo com as pessoas do outro lado torna-se difícil, 

[...] a comunicação direta entre membros de diferentes pensamentos 

coletivos é impossível (FLECK, 2010, p. 145). 
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Tal possibilidade de comunicação apenas indireta entre diferentes estilos de 

pensamento evidencia não a presença de uma rigidez nesse conceito, mas, pelo contrário, é 

justamente a consideração manifestada por Fleck dessa possibilidade, qual seja, de detentores 

de distintos estilos de pensamento comunicarem-se entre si, mesmo que precariamente, o 

motor propulsor do desenvolvimento científico: 

 

Essa mudança no estilo de pensamento, isto é, mudança na disposição para a 

percepção dirigida, oferece novas possibilidades para descobrir e criar novos 
fatos. Esse é o significado mais importante para a teoria do conhecimento da 

circulação entre pensamentos intercoletivos (FLECK, 2010, p. 139). 

 

No contexto da formação de professores, isso significa que não é necessário que os 

professores formadores constituam um único coletivo e estilo de pensamento, mas que, 

armados dessa maneira de conceber o conhecimento, compreendam que seus discursos e 

práticas recaem nos licenciandos, devendo nutrir, portanto, a ideia comum que responde a 

questão: Quem é o aluno que estou formando? Qual o perfil profissional desejado ao egresso 

desse curso? 

No entanto, percebemos que entre o campo disciplinar específico da física e o campo 

pedagógico há relações de força, de luta. Bourdieu (2004) utiliza o conceito de campo para 

designar nichos da atividade humana nos quais se desenrolam lutas pela detenção do poder 

simbólico, que produz e confirma significados. De acordo com a nossa interpretação da 

leitura desse autor, é a posição que cada estilo de pensamento ocupa na estrutura do campo 

que determina ou orienta as tomadas de posição caracterizadas pelo volume de capital 

científico em proporção ao seu peso no campo. Em cada campo, os agentes criam espaços 

mediante as estruturas das relações objetivas, determinando o que eles devem ou não fazer, 

reconhecer e validar, em uma verdadeira sobreposição de saberes. Sobre essa relação 

conflituosa, Fleck aponta como resultado a “dificuldade de comunicação”. 

A ausência de diálogo entre duas áreas do conhecimento distintas foi também expressa 

por Snow (1995) como divisão relacional em grupos de pessoas que representam, segundo o 

autor, “as duas culturas
26

”. 

Como mencionamos anteriormente, os licenciandos, ao aproximarem-se de objetos 

simbólicos significativos inerentes ao percurso formativo “Física”, “Ensinar”, desenvolvem 

saberes específicos, com o intuito de interpretar a realidade, facilitar a comunicação entre seus 

                                                
26 Snow (1995) constrói esse termo ao relatar um pouco de sua história pessoal, sendo ele mesmo cientista do 

campo natural, mas que também se dedicou às letras. 
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pares e fortalecer a identidade do grupo a que se filiam. No caso específico da formação em 

uma licenciatura em que se encontra o trânsito entre as “duas culturas”, é interessante a 

possibilidade de estas tornarem-se um campo fértil para que sejam produzidos e fortalecidos 

estilos e coletivos de pensamento. Conceber essa realidade já nos direciona para um caminho 

em que, reconhecendo o profissional que desejamos formar, se trabalha na perspectiva de que 

diferentes estilos de pensamento possam compor uma dinâmica em que prevaleçam a 

articulação e a integração dos conhecimentos das diferentes áreas. 

Nesse ponto, chegamos à ideia de tráfego de conhecimento e trazemos a discussão 

sobre os manuais, considerando-os como elementos difusores de estilos de pensamento. Nos 

manuais, a ciência se encontra exposta de forma sistemática, impessoal e assegurada. A 

ciência especializada em sua forma de manual é um sistema ordenado. Não se trata de uma 

simples soma ou seriação de trabalhos que vieram à luz isoladamente em periódicos. A 

ciência dos manuais é um mosaico bem articulado, fruto de seleção e composição cuidadosa 

de um sistema coerente e fechado. As incongruências das perspectivas particulares ou 

fragmentadas da ciência dos periódicos são aqui conjugadas e tornam-se bem comum. 

Expressão do círculo esotérico, a ciência dos manuais representa, senão o consenso de 

um do estilo de pensamento, pelo menos a hegemonia deste estilo. Com os conceitos 

detalhados, abordagens articuladas, as provas coercitivas evidenciadas, sua argumentação 

consistente possibilitaria a “verificação universal”, o que lhe confere a “forma assegurada” 

que assume a função de referência. 

De acordo com Fleck (2010), cada um dos diferentes coletivos mantém funções e 

comportamentos distintos e desenvolve formas específicas de comunicação. As trocas, 

apropriações, reajustes, divergências, disputas, estratégias de legitimação e de 

compatibilização são elementos constitutivos do processo cognitivo e são indispensáveis para 

seu desenvolvimento. No caso do tráfego intracoletivo, vemos que a sistematização e o 

consenso alcançados nas ciências dos manuais são frutos da discussão entre os especialistas, 

mediante entendimentos e desentendimentos, “concessões mútuas e pressões recíprocas”. A 

transformação que ocorre na transposição da ciência dos periódicos para a ciência dos 

manuais guarda certa autonomia e impõe a esse coletivo uma responsabilidade maior. Sua 

perspectiva e sua linguagem são mais zelosas e amarradas, pois suas escolhas deverão se 

tornar diretrizes para o ensino e para as pesquisas futuras. Quando há polarizações, são 

mobilizados apoios, alianças e representações da esfera exotérica, isto é, do coletivo mais 

amplo dos “não especialistas”. “Quando há dois pensamentos em conflito, recorre-se a todas 

as forças da demagogia. E quase sempre é um terceiro pensamento que vence: um 
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pensamento tecido do conjunto de pensamentos exotéricos, alheios ao coletivo e conflituoso” 

(FLECK , 2010, p. 108).  

Dessa forma, Fleck não desconfigura a existência de diferentes coletivos nem a 

“dificuldade de comunicação” entre eles, no entanto aponta a negociação como um elemento 

de não sobreposição de saberes. A exemplo da dinâmica anteriormente descrita, sobre os 

manuais, também os professores formadores podem constituir uma dinâmica que agregue 

conhecimentos, direcionando a constituição do perfil profissional do licenciando, 

proporcionando no contexto da formação de professores a circulação intercoletiva de ideias. 

Nesse ínterim, Fleck ainda destaca o caráter propriamente científico de seu projeto 

epistemológico. Seu núcleo seria a “sociologia do pensamento”, cobrindo um amplo escopo 

de atuação: 

 

A sociologia do pensamento deve ser desenvolvida como ciência 

fundamental, igual em valor a matemática. O problema da organização, 

planejamento, ensino e popularização [das ciências] deve ser baseado nessa 
nova disciplina. Estudos comparados acerca dos estilos tornarão os 

estudantes mais tolerantes em relação a estilos alheios, preparando-os para a 

coexistência; Proponentes de diferentes estilos poderão apreciar [os estilos 

distintos] mutuamente e, mesmo trabalhar em conjunto até [em] um nível de 
entendimento mútuo [...] (FLECK, 1960, p. 157 apud CARNEIRO, 2012, p. 

153). 

 

Essa proposta de uma “ciência fundamental” com uma forte conotação política e ética 

pode ser antevista em seus propósitos já pincelados: promoção da “tolerância” e do 

entendimento mútuo a partir da negociação. Tudo isso ocorre tendo em vista uma ciência 

mais “humana”. 

Ao pensarmos a formação de professores, tomando por base o referencial 

epistemológico de Fleck, não pudemos deixar de lado que a defesa da democracia, para o 

autor, está intimamente associada tanto à sua descrição quanto à imagem da ciência por ele 

defendida. Segundo Borck, um comentador de Fleck: “[...] apenas a democracia permite a 

diferença, que é crucial para as ciências desenvolverem o seu potencial por completo e evitar 

a estagnação característica de mitologias ultraestáveis” (BORCK, 2004, p. 456). 

Dessa forma, valorizando a ciência em sua “pluralidade” e em suas constituições 

histórica, política e filosófica, Fleck nos propicia contribuições epistemológicas para 

significação de aspectos de disseminação do conhecimento científico na formação de futuros 

professores de física, além de um arcabouço teórico para refletir sobre os atuais programas de 

formação de professores nessa área. 
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Nesse momento conclusivo, percebemos como relevante identificar os conceitos 

epistemológicos de Fleck em nossa pesquisa. Os principais conceitos, de coletivo de 

pensamento e estilos de pensamento, foram desvelados em nossa análise. No entanto, em 

relação à diferenciação gradativa entre círculos “exotéricos” e “esotéricos”, cabe compreender 

que, nesse nosso estudo, dos círculos esotéricos são difusores diretos os manuais, que 

encaminham e validam a produção científica nas áreas do conhecimento. Já no círculo 

exotérico encontramos os professores formadores, já que estes se relacionam com os saberes 

produzidos pelos círculos esotéricos e assumem profissionalmente, nesse contexto, a função 

de iniciação dos licenciandos a esses círculos. 

Essas duas esferas estão em constante comunicação e a produção de conhecimento de 

cada uma delas é afetada pela outra. Há troca de informações tanto entre os membros de 

coletivos distintos, caracterizando o que Fleck chamava de circulação intercoletiva de ideias, 

quanto entre membros de um mesmo coletivo, originando a troca intracoletiva de ideias. 

Com o suporte das tendências que se apresentaram em nosso estudo – a partir da 

percepção das semelhanças e diferenças entre as concepções apresentadas pelos professores 

sobre: educação e ensino; prática de ensino ideal; função do professor; concepções de 

aprendizagem; e função do aluno – e do pensamento ideológico desses professores 

formadores acerca do perfil profissional do egresso, observamos, em nossa pesquisa, que é 

possivel identificar indicativos da presença de três estilos de pensamento distintos e que se 

inter-relacionam de forma mais ou menos intensa.  

 Físicos; 

 Educadores; 

 Físico-Educadores.   

Nessa realidade, a circulação intracoletiva de ideias acontece com frequência, sendo 

avaliada pelos professores formadores como satisfatória entre os membros de um mesmo 

coletivo de pensamento. No entanto, observamos muitas dificuldade na circulação 

intercoletiva de ideias. Identificamos que isso se deve a grande diferença entre os coletivos e 

que a mudança da matriz curricular no PPC não modificou a dinâmica do curso. 

Contudo, a estruturação do estilo de pensamento do professor ocorre ao longo de sua 

atividade docente, modificando-se conforme se relacione com outros coletivos (e seus 

respectivos EP), os quais possuem regras próprias de compreender o mundo. Essa construção 

histórica e relacional do conhecimento, prevista por Fleck, pode ser um caminho para 

provocar uma negociação na prática docente, levando-se em consideração o perfil de 

licenciandos em física que se deseja formar. 
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Assim, trazemos o pensamento democrático de Fleck como uma possibilidade 

motivadora do diálogo e da negociação como instrumento de mudança. Consideramos, ainda, 

que esse não é um contexto restrito à realidade do IFRN, Campus Natal Central, sendo 

também vivenciado em outros cursos de formação de professores de física (e possivelmente 

em outras licenciaturas) pelo Brasil, os quais, como esta, nutrem a dicotomia das “duas 

culturas” ou, como melhor retrata Bourdieu (2004), em espaços entre dois campos.  

O esquema que Fleck traça das estruturas dos coletivos e suas interações não esgota 

obviamente o tema, mas suas pistas merecem, sem dúvida, ser exploradas. Ainda que sejam 

generalizações e que não substituam o trabalho de análise histórica ou empírica para 

compreensão de cada campo ou contexto, elas revelam muito dos meandros da ciência e da 

dinâmica da cultura científica e, para nossa pesquisa em particular, da formação de 

professores. 

Apontamos que o assunto abordado não se extingue com as discussões realizadas, ao 

contrário, apresenta material de fértil investigação. Pretendemos, ainda, em um momento 

posterior, dar continuidade aos estudos outrora iniciados e, assim, aprofundar esse tema 

trazendo contribuições na forma de proposições práticas à formação de professores de física. 
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1 ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

O objetivo é apontar indícios que ajudem a perceber inicialmente os estilos de 

pensamento presentes no curso de formação inicial de professores de Física do IFRN, Campus Natal 

Central. Com uma coleta de dados, a partir de entrevista semiestruturada (e outros dados coletados), 

será descrito um modelo de estilo de pensamento para os docentes formadores, em relação ao curso de 

licenciatura, ao fazer pedagógico, à composição curricular e ao processo de formação de professores. 

O critério principal para a seleção do docente a ser entrevistado é que o docente tenha tido experiência 

no curso de Licenciatura em Física no IFRN, Campus Natal Central, nos últimos 2 anos. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Idade entre 

 
 20 e 25  
 25 e 30  

 30 e 35  
 35 e 40  

 40 e 45  
 45 e 50  

 50 e 55  
 55 e 60  

 60 e 65  
 65 e 70  

2. Sexo 

  Masculino  Feminino 
3. Há quantos anos você exerce a profissão de docente? 

 

 

 menos de 5 anos 

 entre 5 e 10 anos 
 entre 10 e 15 anos 

 entre 15 e 20 anos  

 mais de 20 anos 

4. Qual é a sua formação? Especificar. 

 

 

 graduação ______________ 
 especialização ___________ 
 mestrado ______________ 

 doutorado ______________ 
 pós-doutorado___________ 
             

5. Já exerceu outra função profissional que não a de docente? Qual? 

    
6. Com qual nível de ensino você trabalha? Ou trabalhou (nesse caso, especificar ano)? 

 
 infantil 

 fundamental regular 

 médio EJA 

 médio regular 

 superior 

 técnico 

 tecnólogo 

7. Desenvolve atividades de docência em outro curso de licenciatura? Qual? 

   

8. Que disciplina(s) lecionou nos últimos 2 anos? 

   
9. Há quantos anos você leciona na licenciatura em Física? 
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SOBRE A DOCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O CURSO QUE LECIONA 

 

 

10. Como você se tornou docente? 

 

11. Que expectativas você nutre em relação a sua profissão? E como transmite isso aos seus alunos? 

 

12. Como você compreende o ensino de Física na atualidade? 

 

13. Como alguém pode se tornar professor? Quais as principais características que devem ser 

encontradas nos bons professores de Física?  

 

14. Como você imagina seu aluno no desempenho da docência? 

 

15. Como você avalia o curso de licenciatura em física do IFRN?  

 

16. Como você avalia os discentes do curso de licenciatura em física? Em relação ao interesse, às 

estratégias de aprendizagem e aos motivos de ingresso e permanência no curso? 

 

17. Como você avalia os docentes do curso de licenciatura em física?  

 

18. Você acha as condições oferecidas pelo IFRN condizentes com a formação no nível superior? 

 

19. Em sua opinião, qual a função do professor da licenciatura? 

 

20. E qual a função do discente de licenciatura? 

 

 

 

SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

21. Que tipo de planejamento você faz para suas aulas? Com que periodicidade? 

 

22. Como articula a sua disciplina com outras?  
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23. Aponte três instrumentos que você mais utiliza no seu trabalho. 

 quadro e pincel 

 plano de aula 

 apostilas/textos 

 livros 

 vídeo 

 cd 

 projetor de slides 

 datashow 

 computador 

 internet 

 outros __________________ 

24. Como se dá a relação de seus alunos com os conhecimentos científicos da física? 

 

25. E em relação às estratégias pedagógicas? Como são discutidas em sala de aula? 

 

SOBRE A COMPOSIÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

26. Para você, o que é currículo? 

 

27. Dê sua opinião sobre a matriz curricular da Licenciatura em Física no IFRN. 

 

28. Em relação à nova matriz curricular, como foi sua participação na elaboração? 

 

 

SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTRASSALA DE AULA 

29. Como você avalia a pesquisa e a extensão na instituição para a licenciatura em física?  

 

30. Você desenvolve ou já desenvolveu projetos de pesquisa ou extensão no curso de licenciatura 

(descrever)? Se sim, houve participação dos alunos? Como? 

 

31. Você participou da elaboração do PPP (Projeto Político-Pedagógico) institucional? É possível 

perceber um olhar diferenciado aos cursos de licenciatura nesse documento? Como você analisa isso? 

 

32. Você participa de algum grupo de pesquisa? Qual? Como se dá o funcionamento desse grupo? 

 
 

SOBRE O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

 

33. Como é o relacionamento entre os docentes na licenciatura? Acontecem momentos coletivos de 

planejamento, estudo ou discussão sobre assuntos pertinentes ao curso? Como você avalia momentos 

como esse? 

* Agradecemos a sua colaboração! 
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ANEXO 01  

 

MATRIZ CURRICULAR DA LICENCIATURA EM FÍSICA DO 

IFRN (2012) 
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