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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, temos como objeto de estudo o processo de identificação com a profissão de discentes 

do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Piauí. Partimos da seguinte questão: ─ 

Que relações podemos estabelecer entre os sentidos dados pelos discentes ao conjunto das 

experiências vivenciadas na sua formação inicial e a construção identitária como docente? O 

pressuposto é de que o processo identitário com a profissão pode conter experiências formativas 

impossíveis de serem reduzidas às situações de aprendizagem de disciplinas. Consideramos que, no 

desenvolvimento do processo identitário profissional, as articulações e as conexões que os estudantes 

estabeleceram consigo, com o outro – seus professores formadores, gestores – e com o mundo – a 

Universidade, a escola pública – devem ser compreendidas nas relações de interdependência, 

consubstanciadas nas experiências vivenciadas durante a etapa inicial de formação. Logo, nosso 

objetivo é compreender o processo de identificação dos discentes com a profissão docente, com base 

nos sentidos dados às suas experiências formativas. Para tanto, utilizamos a metodologia da Entrevista 

Compreensiva, e elegemos como princípios teóricos metodológicos: a multirreferencialidade, 

„configuração e interdependência‟, a relação entre „identidade e alteridade‟, a „escuta sensível e o 

„artesanato intelectual‟. O trabalho é organizado em duas partes: a primeira, desenvolvida em dois 

capítulos, é de caráter introdutório. A segunda parte desdobra-se em cinco capítulos, e constitui o 

desenvolvimento da tese. Em “trajetórias”, desvelamos, a partir das ações e intenções que mobilizaram 

os discentes, processos referentes à escolha do curso, e, desta forma, as identificações iniciais com o 

ser um discente universitário. Buscamos identificar possíveis dissonâncias entre o currículo „instituído 

e instituinte‟, bem como as implicações de sua gestão no conjunto das experiências formativas dos 

professores futuros. Em suma, procuramos captar, por meio das falas de um grupo de estudantes, os 

sinais, as imagens e os sentidos de suas experiências formativas, as quais indicam como se constrói 

uma visão da profissão docente. Com este estudo, visamos contribuir para as pesquisas sobre as 

licenciaturas, tomando como eixo os processos formativos que configuram esses cursos. Por fim, que 

se possam, sobremaneira, pensar políticas de formação, a partir de exigências internas, vivenciadas 

nos processos formativos.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Experiências Formativas. Identidade Profissional. Formação Docente.  

 



8 

 

ABSTRACT 

 

In this research, we have as study object the identification process with the profession of students of 

the Undergraduate course for preparing professors for teaching Physics of the Federal University of 

Piauí. We start from the following question: - What relationships can be established among the senses 

given by the students to the group of the experiences lived in their initial formation and the identity 

construction as teacher? The presupposition is that the process of identification with the profession can 

contain formative experiences that are impossible to be reduced to the situations of disciplines 

learning. We considered that, in the development of the process of professional identification, the 

articulations and the connections that the students established with themselves, with the others - their 

formative teachers, managers - and with the world - the University, the public school - they should be 

understood in the interdependence relationships, consubstantiated in the experiences lived during the 

initial stage of their formation. Therefore, our objective is to understand the process of identification 

of the students with the teaching profession, based in the senses given to their formative experiences. 

In order to get this aim, we used the methodology of the Comprehensive Interview, and we chose as 

methodological and theoretical principles: the multi-referential theoretical framework, 'configuration 

and interdependence', the relationship among 'identity and alterity', the sensitive hearing and the 

'intellectual craft'. The study is organized in two parts: the first, contains two chapters, that have 

introductory character. The second part is unfolded in five chapters, and it constitutes the development 

of the thesis. In the "paths", we revealed, starting from the actions and intentions that mobilized the 

students, processes involved in the choice of the course, and, this way, the initial identifications with 

the being an university student. We looked for to identify possible dissonances among the curriculum 

'instituted and instituting', as well as the implications of its management of the formative experiences 

of future teachers. In short, we tried to capture, through the speeches of a group of students, the signs, 

the images and the senses of their formative experiences, which indicate as a vision of how their 

teaching profession is built. With this study, we sought to contribute for the researches on the field of 

degrees, taking as axis the formative processes that configure those courses. Finally, that the 

proposition of professor formation politics should be fundamentally based in internal demands, lived 

in the formative processes. 

 

KEY-WORDS: Formative experiences. Professional identity. Educational formation. 
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RÉSUMÉ 

 

Dans cette recherche, nous avons comme objet de l'étude le processus de l'identification avec la 

profession d'étudiants du Cours de Licencié en Physique de l'Université Fédérale de Piauí. Nous 

partons de la question suivante: ─ Quels rapports peuvent être établis parmi les sens donnés par 

les étudiants au groupe des expériences vécu dans sa formation initiale et la construction de leur 

identité comme professeur? La présupposition est que le processus d'identification avec la 

profession peut contenir des expériences formatrices qui sont impossibles d‟être réduit aux 

situations d'apprentissage de disciplines. Nous avons considéré que, dans le développement du 

processus de identification professionnelle, les articulations et les rapports que les étudiants ont 

établi avec Il même, avec l'autre - leurs professeurs formateurs, directeurs - et avec le monde - 

l'Université, l'école publique - ils devraient être comprises dans les rapports de l'interdépendance, 

étayé dans les expériences vécues pendant l'étape initiale de leur formation. Alors, notre objectif 

est comprendre le processus d'identification des étudiants avec la profession de l'enseignement, 

tennant avec base les sens donnés à leurs expériences formatrices. Aprés la defintion de cet 

objectif, nous avons utilisé la méthodologie de l'Entrevue Compréhensive, et nous avons choisi 

comme principes méthodologiques et théoriques: la structure théorique multi-référentielle, 

'configuration et interdépendance', le rapport parmi 'identité et altérité ', l'audition sensible et le 

'habileté intellectuelle'. Le travail est organisé dans deux parties: le premier, contient deux 

chapitres qui ont le caractère d'introduction. La deuxième partie est dépliée dans cinq chapitres, et 

il constitue le développement de la thèse. Dans les "trajectoires", nous avons révélé, en 

commençant pour des actions et intentions qui ont mobilisées les étudiants, les processus qui ont 

impliqués dans le choix du cours, et, en suite, les identifications initiales avec l'être étudiant d‟une 

université. Nous avons cherché l‟existance des possibles dissonances parmi le programme scolaire 

'institué et instituent', aussi bien que les implications de son administration comme generateur des 

expériences formatrices dans le groupe des futurs professeurs. En résumé, nous avons essayé de 

capturer, à travers les paroles d'un groupe d'étudiants, les signes, les images et les sens de leurs 

expériences formatrices qui indiquent comme une vision comme leur profession de 

l'enseignement est construite. Avec cette étude, nous avons cherché à contribuer pour les 

recherches sur le champ de degrés de licencié, en prenant comme axe les processus formateurs qui 

configurent ces cours. Finalement, qui ont peuvent, fortement, penser des politiques de formation, 

à partir des demandes internes, vécu dans les processus formateurs. 

 

MOTS-CLÉS: Expériences formatrices. Identité professionnelle. Formation pédagogique. 
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CAPÍTULO 1 - RUPTURAS E CONSTRUÇÕES  

 

1.1 A questão de partida 

 

Nesta pesquisa, partimos da seguinte questão: ─ que relações podemos estabelecer 

entre os sentidos dados pelos discentes ao conjunto das experiências vivenciadas na sua 

formação inicial e a construção identitária como docente? Tratamos como objeto de estudo do 

processo identitário profissional e as experiências formativas dos discentes do Curso de 

Licenciatura em Física da UFPI. Desta forma, temos como pressuposto que o processo 

identitário com a profissão pode conter experiências formativas impossíveis de serem 

reduzidas às situações de aprendizagem de disciplinas.  

Diante do pressuposto anunciado, estabelecemos como objetivo compreender o 

processo de identificação dos discentes com a docência, e, assim, com a profissão, a partir dos 

sentidos dados às suas experiências formativas. No desenvolvimento do processo identitário 

profissional, buscaremos entender as articulações e as relações que os estudantes estabelecem 

com eles próprios, com o outro e com o mundo, em interdependência, consubstanciadas nas 

experiências vivenciadas durante a etapa inicial de formação. Para essa finalidade, será 

importante entender o ponto de vista (GEERTZ, 1997) dos discentes acerca das experiências 

vividas em suas singularidades, em seus problemas concretos, considerando o tempo e os 

espaços nos quais a formação acontece. Espaços que podem ser tanto os acadêmicos quanto, 

por exemplo, os da escola pública, que proporcionam experiências constitutivas do 

desenvolvimento da identidade profissional. 

Na universidade se dá a construção de uma cultura acadêmica em que o estudante deve 

ter projeto e percorrer trajetória de formulação e reformulação identitária com a sua escolha 

profissional (COULON, 2008). Desta forma, no conjunto das experiências que os discentes 

vivenciam durante a formação inicial, destacamos a participação nas atividades curriculares, 

incluindo as atividades complementares. Estas são implementadas durante o curso de Física, 

mediante o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de estudos e 

práticas independentes, tais como: a iniciação à docência e à pesquisa, experiências 

profissionais e/ou complementares, apresentação de trabalhos em eventos científicos, 

atividades de extensão e vivências de gestão (Resolução n. 150/06 – CEPEX/PPP, 2006). 

Nesta pesquisa, acompanhamos o percurso de estudantes da Licenciatura em Física e 

procuramos captar os sinais por meio de suas falas, que indicam a construção de uma visão 
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acerca da profissão.
1
 Esses sinais são parte de um conjunto de imagens, sentidos, que podem 

ser alteradas, uma vez que provisórias, postas em um momento do processo de formação e de 

acordo com as situações de interação. 

Ressaltamos que o objeto do estudo definido se reveste de considerável complexidade, 

posto que, entrar de modo compreensível nas experiências dos licenciandos, corresponde a 

oferecer sentido (ARDOINO, 1998) aos sentidos que eles atribuem às suas dificuldades, aos 

medos, aos momentos de tensão pelos quais passaram e com os quais tiveram que conviver 

durante a formação. Analisamos, assim, a docência como matizada por processos complexos, 

em que se inter-relacionam. De um lado, a realidade concreta da sociedade, da educação e do 

contexto que a envolve (a escola, o aluno, o professor, o processo ensino-aprendizagem, o 

currículo); de outro, as representações simbólicas, os mitos, o imaginário social da sociedade 

(CASTORIADIS, 1982).  

Temos presente que em muitas situações os licenciandos se veem envolvidos em 

configurações que forjam os referenciais em que tomaram decisões e agiram “no acontecer da 

formação” (MACEDO, 2010, p. 98). Isso porque, ao analisarmos as configurações sociais
2
 

nas quais se encontram, essas configurações revelam movimentos que alteram um percurso 

que estava, em tese, definido. Isto possibilita a percepção de que mesmo a formação planejada 

e instituída via currículo pode tomar caminhos diferenciados no processo instituinte.  

Na sequência, introduzimos os conceitos centrais à construção do modelo de análise 

da pesquisa, definindo seus princípios fundamentais e norteadores. Nesse sentido, 

oportunizamos ao leitor a forma como entendemos as experiências formativas no contexto dos 

“atos de currículo” (MACEDO, 2010, p. 24), de que decorre nossa implicação com o tema; ou 

seja, o conjunto das nossas experiências em relação à pesquisa e, finalmente, os aspectos 

introdutórios e concernentes ao processo identitário profissional.  

Ressaltamos que “uma investigação”, conforme escreve Quivy e Campenhoudt (1998, 

p. 31), “é por definição algo que se procura”. Assim, podemos atravessar este processo com 

angústia ou torná-lo estimulante, à medida que ligamos o processo investigativo à nossa vida, 

sem separar esta, da atividade de pesquisa, concebendo-a em atos epistemológicos de ruptura, 

construção e verificação – tal como escreve Mills sobre o “artesanato intelectual” (1982, p. 

211).  

                                                           
1
 No caso dos interlocutores desta pesquisa, detivemo-nos no projeto e percurso de um grupo diferenciado em 

relação ao todo dos estudantes da Licenciatura em Física, conforme será referenciado às p. 32-34.  
2
 Sobre o conceito de configuração ver na p. 26. 
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O objetivo desta parte deve situar os princípios implicados nas escolhas 

teórico/metodológicas bem como no modo de desenvolver este estudo. Para tanto, a 

construção do objeto de pesquisa implica atos epistemológicos que conjugam a ruptura, a 

construção e a verificação, as quais, articuladas, são constitutivas dos princípios que orientam 

o procedimento da investigação. 

A etapa de ruptura já está presente neste texto, porquanto, na abertura, anunciamos 

nossa questão de partida indagando acerca das relações que podemos estabelecer entre os 

sentidos atribuídos pelos discentes ao conjunto das experiências vivenciadas na formação 

inicial e na construção identitária como docente. O ato de ruptura como primeiro ato 

constitutivo do processo científico, nos induz a romper com os preconceitos e as falsas 

evidências que costumam inspirar nossas ideias.  

Construir esta questão e sua resposta inicial ou pressuposto da pesquisa se constitui 

como o primeiro ato epistemológico, de busca de uma ruptura com os nossos preconceitos e 

as noções prévias. Às leituras iniciais, acrescentamos o fato de que nossa implicação, nesta 

pesquisa, conduz ao desenvolvimento de um trabalho aproximativo. O conjunto de problemas 

percebidos na nossa prática docente, aliado a outros, tais como a elevada evasão, abandono de 

curso, repetência, contribuiu para que direcionássemos nosso olhar para o Curso de 

Licenciatura em Física e nos mobilizasse à investigação dessas ocorrências, bem como e 

principalmente a construção de nossa problemática de estudo.  

Deste modo, a ruptura se efetua com base na organização de um sistema conceitual 

capaz de exprimir a lógica que o pesquisador supõe presente na base do fenômeno. Esse 

momento, concernente ao ato de construção, envolve o conjunto teórico, graças ao qual é 

possível erguer proposições explicativas do fenômeno pesquisado. Nesse sentido, essa parte 

se caracteriza pela construção da problemática e definição do modelo de análise, eixos 

definidos como constituintes desta tese. 

 

1.2  Processos identitários com a profissão 

 

Compreendemos os processos identitários com a profissão mediante sucessivas 

interações estabelecidas pelos licenciandos em sua etapa de formação inicial, nas dimensões 

social e cultural. Deste modo, ressaltamos, inicialmente, que o processo identitário com a 

profissão é o cerne da construção da problemática desta pesquisa. São processos constituídos 
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por identificações em percurso, uma vez que carregam negociações de sentido e choques de 

temporalidades em transformação ininterruptos (SANTOS, 1997).  

Ao centrar nossa reflexão no desenvolvimento dos processos identitários dos discentes 

em formação inicial com a profissão, estamos atentos ao entendimento dessa formação no que 

se relaciona ao conjunto de dispositivos formativos,
3
 destacando o currículo na sua vertente 

instituída-instituinte, a gestão institucional, além do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Física, entre outros. Esses dispositivos nos auxiliaram a desenrolar os fios do 

percurso da formação dos estudantes; e, assim, os enunciados, as rupturas, as linhas de força, 

as fissuras e as subjetivações que se cruzaram, entrecruzaram e misturaram, possibilitando-

nos a compreensão da construção da identidade dos discentes. 

Todavia, ao discorrer sobre o objeto de estudo no esquadro do processo identitário 

profissional, no contexto da formação inicial dos discentes do Curso de Licenciatura em 

Física da UFPI, convém esclarecer aspectos concernentes à identidade profissional, tomando 

como referência Pimenta (2009). Para a autora, a identidade profissional se constrói em vista 

da significação social da profissão e do significado que o professor ─ ator e autor ─ confere à 

atividade docente. Como um ser que se situa no mundo, com sua história de vida, suas 

representações e seus saberes, suas angústias e receios, o docente gradativamente dá sentido a 

sua vida, por ser professor. Nesse processo de construção da identidade profissional as 

relações se estabelecem com os outros professores nos vários espaços – escolas, sindicatos, 

são constitutivos da construção dessa identidade.  

Os licenciandos do Curso de Física da UFPI, futuros professores, são orientados, 

durante o processo formativo, por um Projeto Político Pedagógico (PPP). Considerando-se a 

diversidade das atividades exigidas no percurso profissional, esse Projeto deverá proporcionar 

ao licenciado em Física, um amplo espectro de competências e habilidades. Para tanto, os 

discentes devem aprender a dominar princípios gerais e fundamentos da Física e manter 

atualizada a cultura científica geral e a cultura técnica profissional específica. Em termos 

éticos, devem vivenciar experiências de atuação profissional com consequente 

responsabilidade social e compreender a Ciência como aquele conhecimento histórico 

desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. Ressaltamos, 

todavia, que essas competências e habilidades podem ser apreendidas ou não, pelo discente, 

no curso da formação.  

                                                           
3
 Os dispositivos formativos são desenvolvidos na Parte II desta pesquisa. 
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A formação se constitui como uma experiência manifesta em ato e em sentido, como 

ação mediadora; ou seja, „[…] uma “ação que altera, provoca mudança em alguém ou alguma 

coisa” (MACEDO, 2010, p. 32), e se processa dentro de uma dinâmica, ao mesmo tempo 

experiencial e relacional (JOSSO, 2004; MACEDO, 2010). O aprendizado que os estudantes 

vivenciam durante a formação
4
, em processo autoformativo, constituirá, em tese, processo de 

construção da identidade profissional, o que envolve, também, as relações com os docentes, 

gestores, portanto, um movimento de heteroformação. As relações estabelecidas com o espaço 

institucional e, no conjunto de experiências formativas vivenciadas em espaços externos à 

Universidade, constituir-se-ão uma construção identitária cuja aquisição se configura como 

processo inacabado e contínuo, passando por sucessivas mudanças através do tempo.  

Esse processo de [in]acabamento e continuidade, inerente aos processos identitários, 

faz da identidade um paradoxo, pois ainda que signifique algo que não podemos mudar, ela 

muda constantemente, conforme mencionamos. Revela, também, seu sentido duplo, uma vez 

que é sempre a tentativa de responder a quem eu sou, o que dizem de mim e o meu próprio 

pensamento, o que nem sempre é a mesma coisa. Discorrer sobre identidade é, pois, 

desafiador, visto serem diversos os olhares que se lançam sobre esse termo.  

Autores, como Dubar (2005), por exemplo, consideram que a identidade não pode ser 

analisada fora das trajetórias sociais nas quais os indivíduos constroem identidades para si, 

isto é, a sua biografia. Assim, aspectos da identidade social estão em permanente reconstrução 

no processo de socialização, sendo possível distinguir entre a identidade para si e a identidade 

para o outro: enquanto a primeira tem a ver com o modo como a pessoa se vê a si própria, em 

função de sua biografia e com a que projeta em termos de futuro, a identidade para o outro 

refere-se ao modo como a pessoa é percebida e valorizada por aqueles com quem interage no 

decurso da sua vida pessoal e profissional. Nesse movimento, que é sempre duplo e vai do si 

mesmo ao outro, provocando alterações recíprocas, os estudantes, por não estarem isolados, 

mas convivendo consigo mesmos, com outras pessoas e com o mundo, interiorizam normas e 

valores, além de serem, também, agentes que desempenham nos grupos e ambientes nos quais 

se encontrarem papéis úteis e reconhecidos.  

É com esse entendimento que falamos no sentimento de pertencimento ao grupo, o 

qual se dá quando começamos a pensar com os outros. Kaufmann (2004) reforça essa 

avaliação ao explicitar não ser o indivíduo um átomo constituído por uma identidade que lhe 

pertença exclusivamente, mas, ao contrário, “[…] um sistema aberto, um centro de produção 

                                                           
4
 O tema formação permeará todo o estudo, porém faremos uma reflexão mais pormenorizada no Capítulo 4. Os 

Sentidos da Formação. 
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do sentido da vida interconectado com outros centros, suscetíveis de o desapossar do seu 

controle pessoal” (KAUFMANN, 2004, p. 127). Neste sentido, compreendemos o processo de 

desenvolvimento dos discentes com a profissão, pelo qual postulam pertencer a um grupo, a 

uma profissão, necessitando, para esse fim, estar conectados com a instituição universitária, 

com o grupo de professores formadores, de gestores, de seus colegas de formação. Nesse 

processo, as experiências vivenciadas nessas relações afetam e transformam os estudantes 

continuamente. 

Desse modo, compreender a identidade assemelha-se a uma aventura que nos conduz a 

caminhos os mais variados. Ajudam-nos, sobremaneira, nessa compreensão, os 

acontecimentos que marcaram a modernidade tardia e culminaram com o descentramento 

final do sujeito cartesiano, que, sem dúvida, representou rupturas consideráveis nos discursos 

relativos ao conhecimento na atualidade, com impacto sobre os discursos em torno da 

identidade. Ressaltamos, para esse domínio, o conjunto dos acontecimentos assinalados por 

Hall (2006): o pensamento marxista; a descoberta do inconsciente por Freud; o trabalho do 

linguista Ferdinand de Saussure; os estudos do filósofo e historiador Michel Foucault, além 

dos avanços oriundos do feminismo, avanços esses originados do campo da teoria social e das 

ciências humanas.  

Se o conjunto desses avanços trouxe significativas rupturas relativas aos discursos em 

torno do conhecimento, temos claro não ser nosso objetivo proceder a análise de cada um 

deles. Porém, não podemos deixar de ressaltar, entre eles, a relevância dos estudos sobre a 

descoberta do inconsciente por Freud. Esses estudos causaram forte impacto sobre o 

pensamento moderno e sobre a identidade. Dirigiram-se a mostrar que nossas identidades, 

nossa sexualidade e nossos desejos se constroem à base de processos psíquicos e simbólicos 

do inconsciente, cujo funcionamento se dá mediante lógicas diferentes da racional. Isso 

desautoriza a concepção de sujeito cognoscente e racional, provido de uma identidade fixa e 

unificada, uma vez que o inconsciente é o depósito de desejos reprimidos não obediente às 

leis da mente consciente. 

Essas construções teóricas são relevantes na medida em que sinalizam o sentido de 

que nosso objeto de estudo, embora não contenha fundamentalmente a compreensão teórica 

vinda do âmbito da Psicologia e Psicanálise, segue no sentido de considerar que a identidade 

não é una, dada, acabada, linear, original e estável (BALDISSERA, 2006), como também não 

o é a identidade profissional. É fato que a Psicanálise subverteu de uma vez por todas seu 

reino e o território da identidade.  
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As contribuições resultantes desses estudos nos possibilitaram compreender que os 

estudantes vivenciam processos identitários em sucessivas interações que se desenvolvem 

entre eles e os professores, os gestores, a Universidade em um meio sociocultural. Esses 

processos, sempre em construção e reconstrução, contêm o conjunto das experiências 

vivenciadas na formação inicial. 

Para compreender de forma abrangente e profunda como se desenvolvem esses 

processos, consideramos o tempo e as diversificadas atividades com as quais os licenciandos 

se envolvem. Um olhar retrospectivo nos mostra que eles atravessam ritos de passagem, 

quando deixam de ser alunos da Educação Básica para entrar na Universidade; e, nesta, vivem 

a condição de serem licenciandos que aspiram à docência. Ou seja, essas experiências marcam 

as sucessivas pertenças que vão definindo as diversas identidades de um indivíduo (AUGÉ, 

1999). As experiências pelas quais os estudantes passam positivas ou traumáticas, nos 

instigam a procurar compreender o que [delas] eles herdam e que entra na composição da sua 

formação como licenciando e futuro professor. 

No entanto, além da subjetividade, o indivíduo possui um stock de memória social, 

“uma arquitetura específica individualmente incorporada, extraordinariamente variável e 

contraditória” (KAUFMANN, 2004, p. 51). Isso significa que cada um de nós joga com as 

cartas que nos são dadas; ou seja, os estudantes, ao escolherem o curso como via para uma 

futura profissão, fazem-no a partir de uma gigantesca construção simbólica que contém os 

vestígios, as representações das escolhas feitas. Por exemplo, a escolha de um curso e sua 

relação com o mercado de trabalho está permeada de estereótipos, de imagens relacionadas ao 

status desse curso na sociedade, aos salários baixos ou altos, entre outros.  

A dificuldade que se apresenta aqui é a da articulação entre a subjetividade assumida 

pelo indivíduo e os limites advindos do peso da memória social. No caso da escolha pelo 

curso, quanto, nessa escolha, estão presentes o sonho, individualmente desejado, e as reais 

condições de sua efetivação? Em uma tentativa de reformular essa unidade, referentes 

identitários, os mais diversos, os mais inesperados são evocados: a lembrança afetiva de um 

professor; o sentir-se importante por ajudar alguém; situação que a docência pode 

proporcionar ou a importância do ser professor. Dessa forma, à força de querermos construir 

uma identidade, engendra-se um trabalho real de autodefinição de si, que tem por 

consequência, progressivamente, a construção de uma identidade. 

Entender, então, como os licenciandos se identificam com a docência somente é 

possível a partir de um entrecruzamento necessário e variável, de um conjunto de relações que 
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envolvem eles próprios com os outros e o mundo; ou seja, as experiências pessoais, as 

experiências dos outros, as regulamentações institucionais, as atividades acadêmicas, o espaço 

físico e intelectual da academia. Constituem relações (CHARLOT, 2000) com o mundo, e 

envolvem atividades, lugares, conteúdos de pensamento, situações, ocasiões que se 

relacionam de alguma forma com o saber e com o aprender. São, consequentemente, relações 

“com a linguagem, relação com o tempo, relação com a atividade no mundo e sobre o mundo, 

relação com os outros e relação consigo mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal 

coisa, em tal situação” (CHARLOT, 2005, p. 45).  

Pensar sob a perspectiva de Charlot possibilitou-nos perceber que a construção 

identitária dos estudantes e sua aproximação com a docência foram se configurando à medida 

que o olhar sobre si vindo do outro (dos professores, colegas, gestores, alunos da escola 

pública) os influenciou. E, em certas circunstâncias, alterou-os de uma forma ou de outra. As 

relações estabelecidas com os espaços institucionais, assim como o tempo necessário a que 

desenvolvessem essas relações foram, também, fundamentais no processo de identificação.  

Deste modo, as relações estabelecidas pelos discentes nos cenários formativos, na 

Universidade ou na escola pública, se converteram em experiências aproximativas da 

docência, que envolvem um conjunto de atividades desenvolvidas pelos docentes, voltadas à 

preparação do futuro professor (ISAIA, 2003). Essas atividades se orientam pelo mundo da 

vida e da profissão, envolvendo os conhecimentos, saberes e fazeres, além das relações 

interpessoais, dos vínculos afetivos, valorativos, éticos e dos aspectos mais pessoais existentes 

em cada professor. 

Para os futuros professores apreender essa concepção de docência deve remeter-lhes à 

compreensão de que o seu exercício, enquanto atividade profissional especializada, envolve a 

experiência profissional, exigindo, também, capacitação pedagógica. Porém, nos 

enfrentamentos diários com o pedagógico, os discentes devem incluir as vivências afetivas, 

éticas, políticas, estas constitutivas do seu ser como pessoa. Nesse sentido, conforme Grillo 

(2001), as experiências da vida pessoal, profissional e social expressam a complexidade da 

dinâmica do ser docente.  

Diante do que expusemos, as experiências formativas envolvem as implicações dos 

discentes nos contextos acadêmicos, articuladas àquelas que se operam na realidade 

extramuro à Universidade, e que se constituem referências na formalização de um corpus de 

conhecimento formativo fundamental à construção da identidade docente. Assim, as 

experiências vividas pelos discentes ganham valor por serem implicadas, sentidas e 
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interpretadas com base no meio em que vivem e a partir do qual projetam seu futuro como 

professor.  

 

1.3 Experiências formativas 

 

Ao reconhecer o valor das experiências vividas pelos estudantes durante a formação 

profissional, chamamos a atenção para situações em que cognição e vida se relacionam. Ou 

seja, os discentes estão imersos em configurações sociais que englobam a ética, a estética, a 

cultura, a história, a política; e, nesse conjunto, constroem-se enquanto seres humanos que 

vivenciam um projeto de formação. 

Em vista disso, é preciso que o estudante vivencie suas experiências com 

receptividade, disponibilidade e abertura, pois assim estará habilitado à própria transformação 

(LAROSSA, 2002). O autor nos inspira à seguinte reflexão: ─ torna-se incapaz de experiência 

aquele que se põe, se opõe, se impõe, mas não se expõe; que se comporta indiferente ao que 

se lhe passa; e, dessa forma, nada lhe acontece, nada lhe sucede, o toca, nada lhe chega e nada 

o afeta, a quem nada o ameaça e a quem nada ocorre. Concordamos com Larossa (2002) 

quando afirma que as experiências marcam a nossa maneira de ser, configuram nossa pessoa e 

nossa personalidade, nos fazendo e nos transformando no que somos, para nos convertermos 

em outra coisa. 

Neste sentido, as experiências de formação que os estudantes vivenciam, a despeito de 

nossas tão tradicionais experiências pedagógicas autoritárias, devem buscar uma 

personalidade, uma autorização, no sentido de que as circunstâncias terminam por fazê-los 

autores de si próprios (MACEDO, 2010). Então, como pessoas que se apresentam em 

formação, eles fazem um esforço para compreender o mundo, a si e aos outros em contextos e 

referências condizentes com suas reais condições de existência em uma “[...] humana e 

movente totalidade, suas potencialidades, experiências, incompletudes, errâncias com as quais 

formam-se, vivem e projetam o futuro […]” (MACEDO, 2010, p. 30). 

Em face dessas circunstâncias, os estudantes vivenciam a experiência da 

autoformação, porque, como sujeitos que aprendem, são, apesar de todas as ambivalências 

vividas em suas experiências, aqueles que podem demonstrar com autenticidade, sua condição 

de estar em formação (MACEDO, 2010). Portanto, a formação é uma experiência que vivem 

e que comporta, além das lógicas cognitivas, desejos, intuições, devaneios, ratificada pelas 

capacidades que possuem, tanto de perceberem semelhanças quanto diferenças no outro (seus 
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professores, gestores) e se negarem a ser transformados em objetos de produção em série, 

conforme se percebe em muitos dos sentidos desvelados de suas falas. 

Por não ser o estudante uma ilha, e estar no mundo, inexoravelmente está em relação 

com os outros. Então, além da relação consigo, o outro está sempre presente, potencializando 

uma interação que requer essa presença como afirmação de uma diferença que altera, que 

transforma, e, assim, propõe que o outro se altere com base na participação, da troca de 

experiências. A formação é um fenômeno relacional, e como tal ela inclui a heteroformação, 

constituindo uma alteridade que reconhece o outro em formação, na sua condição histórica, 

cultural, existencial e na sua necessidade. 

Desta forma, os licenciandos vivem a ambiguidade que fundamenta as relações, 

influências e implicações (AUGÉ, 1997, 1999). Estas relações, em particular, são aquelas que 

estabelecem com seus professores, em que há situações nas quais se inspiram em docentes 

que lhes ensinam como devem atuar, trabalhar o conteúdo da disciplina, que se põem à 

disposição para tirar dúvidas. Por outro lado, é possível perceber relações marcadamente 

conflituosas, distantes, tensas. No entanto, é na tensão sempre presente nessas relações que se 

encontra o fundamento de uma alteridade que os eleva e transforma, possibilitando-lhes 

identificar-se com aspectos da docência, e compreender que ela comporta, em termos 

formativos, conhecimento, ética, estética, afetos assim como situações que denotam 

distanciamentos, conflitos e relações de poder. 

Em se tratando dos afetos e considerando o seu valor no processo formativo, no 

sentido de que medeiam a aprendizagem, e, portanto, aprendemos por meio deles, a formação 

ganha sentido diferente. Ela se torna uma experiência humana que comporta o desejo, 

implicado na constituição do sujeito e de sua formação. Pensamos no desejo como 

característico da condição de sermos humanos e desejarmos saber, aprender, realizar projeto, 

sermos felizes. Estamos tratando de mais um polo da formação, cunhada de erosformação, 

termo que Macedo (2010) utiliza, sob inspiração de Gaston Pineau, para referir à experiência 

absolutamente humana, que envolve o desejo como uma erótica presente no sujeito e na sua 

formação, conforme mencionamos.  

Os estudantes aprendem com suas próprias experiências, mas também com relações 

mediadas pelo outro ─ seus professores, gestores, os espaços institucionais. Vivem, enquanto 

“sujeitos coletivos, experiências e envolvimentos nas mais diferentes atividades, instâncias e 

movimentos formativos, os quais ultrapassam os limites do chamado âmbito curricular” 

(AIRES, 2009, p. 288). Fazemos referência aqui, à socioformação, cuja abrangência envolve 



25 

 

as diversificadas produções históricas, os múltiplos saberes, assim como as várias 

compreensões presentes na ação formativa. Essas diversificadas experiências, vivenciadas 

pelos estudantes, “provocam novos desenhos e mapas identitários e culturais, como também 

mobilizam os sentidos com vistas a novas significações de si e da realidade” (AIRES, 2009, p. 

288). 

A formação compreendida dessa perspectiva de seres humanos implicados, em relação 

e em movimento de autoformação, heteroformação, erosformação, ecoformação, como 

experiências vivenciadas pelos estudantes, possibilita-lhes identificar-se com pautas da 

docência, com as situações que são comuns à realidade educacional. Aprendem, assim, a 

conviver com o diferente, buscando saídas éticas para derivas obscuras e incertezas presentes 

na formação.  

Ao refletir sobre a formação dos licenciandos, podemos vê-la como uma trajetória 

cujo percurso deve prepará-los para a inserção no contexto profissional, no qual deverão se 

tornar capazes de construir, desconstruir e reconstruir incessantemente, a si e ao mundo em 

que vivem, por meio de experiências vividas tanto dentro das lógicas cognitivas quanto fora 

delas.  

 

1.4  Itinerâncias e errâncias formativas  

 

A imagem da formação como uma viagem nos remete a lembrar a nossa própria, a 

qual evocamos, sob inspiração de uma passagem da obra Confissões de Rousseau, contada 

por Larrosa (2004). O autor relata que Rousseau caminhava no bosque de Vincennes, ao 

mesmo tempo em que lia um jornal, e caiu. O que teria feito Rousseau cair foi, na verdade, o 

fato de ter tomado consciência de si próprio, percebendo-se como realmente era. Vivia a 

experiência de se ver transformado em outro homem, cujo coração, ideias e sentimentos se 

harmonizavam pela primeira vez em sua vida. 

Essa passagem de Rousseau, contada por Larrosa, nos inspira e reforça a imagem da 

nossa própria formação, como uma viagem em que, como personagem, iniciamos um 

percurso, no qual sempre procuramos buscar a nós próprios, como se houvesse um destino a 

descobrir, mas que, na certeza de sua ausência, sempre seria possível inventá-lo. Debruçando 

sobre nossa própria experiência como possibilidade de conhecimento e formação, 

defrontávamos conosco, com nossas certezas, insuficiências, inseguranças.  

À guisa do que vimos afirmando, destacamos que nossas experiências formativas, de 

cerca de trinta anos de vivência na docência, iniciada na antiga Escola Normal, em Parnaíba, 
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no Estado do Piauí, onde tivemos os primeiros contatos com a docência, e passamos pelas 

primeiras experiências e aprendizados que me fizeram professora ao longo desse tempo. 

Diferentemente da experiência que os entrevistados da Licenciatura em Física 

viveram, ao fazerem suas escolhas para o ingresso no Ensino Superior, a nossa já havia sido 

feita desde o Ensino Médio, por influência de minhas tias e de minha mãe, que eram, à época, 

professoras. Então pareceu natural cursar a Licenciatura em Estudos Sociais e em Pedagogia, 

na década de 1980. O primeiro Curso, Estudos Sociais, fazia parte das antigas licenciaturas 

curtas para o exercício do magistério em nível fundamental e médio; a Licenciatura em 

Pedagogia formava para as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, além da área de 

Fundamentos em Educação.  

Nesses cursos, os modelos de formação estavam prescritos no projeto pedagógico, 

com disposições preexistentes. Então, nesse caso, a ideia de formação seguia o sentido de dar 

forma a essas disposições e, assim, nos levar à conformidade em relação a um modelo ideal 

do que deveria ser um professor. Bastava, portanto, embarcar nessa viagem segura, 

controlada, pretensamente prevenida quanto às incertezas para, assim, chegar onde se 

pretendia. Dessa forma, vivenciávamos nossa experiência de formação entre a nostalgia de 

um passado em conservação e o desejo de alcançar um futuro. 

Esse tempo de experiência fez-nos ver que a formação é muito mais do que seguir 

itinerários prescritivos, muitas vezes autoritários, com normatizações conservadoras e 

duradouras, pautados em uma ideia de ensino transmissível e conhecimento acumulado, ideias 

essas de acordo com a construção de uma identidade fixa, acabada. No entanto, o conjunto 

das experiências vividas subjetiva e objetivamente, nas relações estabelecidas com os alunos, 

os colegas professores, os gestores e instituições, frutos de um amadurecimento pessoal e 

profissional, que nos mobilizou a compreender que a formação, assim como a construção da 

nossa identidade docente são processos sempre inacabados, forjados nas itinerâncias e 

errâncias (MACEDO, 2010) da nossa condição de ser humano. Debruçando sobre nossa 

própria experiência como possibilidade de conhecimento e formação, defrontávamos conosco, 

com nossas certezas, insuficiências, inseguranças. Constituíam esses momentos aqueles que 

Josso (2004) preconiza como momentos-charneira, nos quais o sujeito confronta a si próprio, 

e, em movimento descontínuo, vive transformações mais ou menos profundas e amplas.  

Dessa forma, a nossa viagem de formação se realiza como uma trajetória, um 

caminho, em que muitas vezes o que fazemos parece ser e cego e sem finalidade, já que não 

temos a clara percepção do que realizamos ou do que nos rodeia ou, até mesmo, da finalidade 

a que nos propomos. Embora não nos seja reconfortante pensar dessa maneira, pois o ideal é 
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trilhar caminhos em que tenhamos sempre a verdade sobre os rumos da história, isso nem 

sempre é possível. Na verdade, nos encontramos na configuração da vida social, como se 

estivéssemos em um jogo cujo resultado não dependesse de um time, de uma jogada, mas da 

sintonia, do encontro, do desencontro, e também do acaso (ELIAS, 2005). 

Por esse motivo, retornando à queda de Rousseau, esse fato revela, na verdade, a luta 

paradoxal entre o desmoronamento do nosso eu e a afirmação de nós próprios. Ao tomar 

consciência do nosso eu, ainda assim, a pergunta fundamental continua: ─ Quem sou eu? E 

essa indagação nos mobiliza a continuar a viagem de formação, como um processo, uma 

aventura, “uma viagem no não planejado e não traçado antecipadamente, uma viagem aberta, 

em que pode acontecer qualquer coisa, e na qual não se sabe aonde se vai chegar nem mesmo 

se vai se chegar a algum lugar”. (LARROSA, 2004). 

Nessa ambígua posição, fomos exercendo a docência como professora de História 

Geral nos níveis fundamental e médio, e na Escola Normal, como formadora de estudantes em 

nível médio para exercerem a docência na educação infantil. Essas experiências docentes nos 

despertaram intensas preocupações sobre o ser professor; e nos estimularam a estudar e a 

procurar compreender como se desenvolvem os processos de formação docente assim como 

as práticas pedagógicas dos professores. Certamente, ao voltar o olhar à formação de 

professores, procurávamos olhar a própria, a partir do outro, como em um espelho; e, nesse 

movimento, percebíamos que inquietudes e desassossegos eram também nossos. 

Desta forma, em nossa dissertação de Mestrado, investigamos bacharéis que exerciam 

a docência na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Instituição em que atuava como 

professora. Interessava-nos compreender como esses profissionais agiam e reagiam no 

exercício da prática docente. A despeito do largo conhecimento nas áreas de suas formações, 

necessário para os cursos em que atuavam – Direito, Ciências da Computação e Enfermagem 

– os docentes dos cursos analisados não tinham nenhuma formação na área da educação. Sem 

desconsiderar a importância e o valor da atuação desses profissionais, afinal, devem mesmo 

ser eles os docentes a atuarem nessas áreas específicas do conhecimento, sempre vimos tal 

situação como um desafio e um campo de investigação relevante. 

O tema da formação continuou recorrente em nós, porém, tanto nossas experiências 

como professora de Didática na UFPI, quanto nossa atuação na Coordenação de Apoio e 

Assessoramento Pedagógico (CAAP) dessa Instituição, nos puseram diante de situações que 

nos inquietavam, e, ao mesmo tempo, nos impeliam a tentar compreendê-las em suas 

intimidades, em seus problemas e em suas complexidades. Foi assim que transmutamos nosso 
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olhar para os estudantes em formação inicial, nesse caso, os licenciandos do Curso de Física 

da Universidade Federal do Piauí.  

 

1.5 Cenários 

 

Como professora de Didática para as Licenciaturas, convivíamos com estudantes dos 

Cursos da área de Ciências Humanas (Letras, História, Geografia, Filosofia) e Ciências 

Naturais (Física, Química, Matemática, Biologia). Ficávamos intrigadas quando, nas 

primeiras aulas, perguntávamos o porquê da escolha do Curso e, entre as várias respostas, 

havia aquelas em que os estudantes diziam que embora cursassem uma Licenciatura não 

pretendiam ser professores.  

A situação mencionada refletia outra, ou seja, de desprestigiar a Didática como 

disciplina fundante da formação de professores. No máximo, o que lhes apetecia era aprender 

algumas técnicas que lhes permitissem conduzir a prática docente sem grandes problemas. 

Cursar Didática consistia, para eles, em uma experiência que, com ela ou sem ela, poderiam 

vir a ser professores. Essa resistência não só à Didática, mas a todas as disciplinas 

pedagógicas vinham de estudantes dos vários cursos, mesmo os da área de Humanas, já 

acostumados a estudos reflexivos e complexos de textos longos à semelhança daqueles que 

trabalhamos na Educação.  

Para muitos estudantes da área de Ciências Naturais, a experiência de cursar estas 

disciplinas constituía verdadeira tortura, fosse por um desprestígio a elas, fosse pela 

dificuldade em se relacionar com leituras áridas, densas, muito distantes daquelas a que 

estavam acostumados a desenvolver em suas formações específicas. Essas situações, somadas 

a outras, levavam-nos à reflexão sobre como essa formação para o exercício de uma profissão 

futura se desenvolvia. De todo modo, mesmo não se sentindo professor, mas cursando uma 

licenciatura e convivendo com situações da docência, essas experiências não os mobilizariam 

a identificações possíveis quanto ao ser professor? De onde viria esse desprestígio às 

disciplinas pedagógicas? 

Na direção desses questionamentos, estudos realizados por Gatti (1997), Guimarães 

(2004) e Andrade (2004) assinalam que há uma cultura acadêmica que desvaloriza as 

licenciaturas em face do bacharelado e discursos teóricos de maior valorização da pesquisa do 

que da docência; e isso repercute na atuação dos professores universitários que não modificam 

suas práticas pedagógicas em função das licenciaturas. Deste modo, os licenciandos, como 
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parte dessa cultura, acabam, também, por desprezar os saberes específicos para a docência, 

em particular, os pedagógicos; fato que pode incidir negativamente no desenvolvimento da 

identidade profissional, ainda que o projeto do Curso tenha como foco essa identidade. 

No caso específico do Curso de Licenciatura em Física da UFPI, chamaram-nos a 

atenção os registros fornecidos pela Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) da UFPI, que 

apontavam índices de evasão de mais de 30%, uma baixa procura pelo Curso, tendo em vista 

a oferta de vagas, além de elevada reprovação. Como consequência, entre outras, registramos 

uma baixa integralização
5
 e reduzido número de profissionais formados em Física para atuar 

no mercado de trabalho. Nessa direção, Santos e Vianna (2008, p. 4) explicitam que “no ano 

de 2005, os sessenta e nove cursos de Licenciatura em Física do Brasil formaram apenas 

1.199 licenciados. Este valor corresponde a menos de 4% do necessário”, conforme dados do 

Instituto de Pesquisas Educacionais (INEP, 2006).  

Ante o cenário referido, uma efetiva oportunidade de tentar aprofundar estudos que 

possibilitassem compreender com mais clareza a situação da Licenciatura em Física decorreu 

da aprovação do Edital MEC/SESu no Programa de Consolidação nas Licenciaturas 

(PRODOCÊNCIA). Por meio desse Programa, o estudo consistiu em averiguar problemas 

relacionados: (1) as razões do elevado índice de evasão; (2) as possíveis relações existentes 

entre esse índice e o modelo de gestão acadêmica adotada na UFPI; (3) as implicações do 

nível de preparo dos alunos para a geração desse quadro; (4) as relações entre esse quadro e a 

inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

Essa experiência foi relevante na medida em que nos possibilitou conhecer 

objetivamente a realidade do Curso relacionada à necessidade de ampliação do quadro 

docente, insuficiente para atender suas demandas nos turnos diurno e noturno; além disso, 

havia a necessidade de aparelhamento e atualização dos equipamentos dos laboratórios, do 

acervo bibliográfico, bem como melhor assistência ao período noturno. Tratavam-se de 

problemas pontuais que passaram a ser percebidos na convivência com os estudantes, 

professores e gestores do Curso. Isso nos possibilitou certa clareza das dificuldades pelas 

quais passavam.  

Assim, ouvíamos relatos dos docentes sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes quando da chegada à Universidade, relacionadas, por exemplo, às disciplinas 

básicas, sobretudo aquelas que lidam com cálculos matemáticos, fato que estava na raiz das 

elevadas reprovações logo no início do Curso. Como parte do esforço para atenuar esse 

                                                           
5
 Todos os cursos possuem um período mínimo de duração, definido pela legislação educacional e um período 

máximo durante o qual deve ser concluído (prazos mínimo e máximo de integralização). 
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problema, foi inserida na matriz curricular a disciplina Pré-Cálculo, em uma tentativa de 

ajudar o estudante para a continuidade do curso.  

No seguimento às investigações do curso, encontramos um quadro de professores 

efetivos, em sua maioria doutores, com larga experiência na docência superior, convivendo 

com professores substitutos. Nesse contexto, os estudos que desenvolvíamos nos mostravam 

que as atuações dos professores estavam relacionadas a opções teórico/metodológicas 

baseadas no ensino como transmissão de conhecimentos prioritária. A avaliação da 

aprendizagem priorizava a prova como instrumento e reforço à apreensão dos conteúdos 

conceituais; e, em menor escala, àqueles relacionados ao saber/fazer, às habilidades. Ficou 

evidente, também, que boa parte dos professores reconheceu que os estudantes tinham baixo 

desempenho.  

Quanto aos estudantes, aplicamos um questionário que buscava informações acerca da 

situação e relacionadas à condição de estudante e de trabalhador, a situação socioeconômica e 

cultural, entre outras. Essas informações, de natureza exploratória, revelaram situações que 

nos moveram à necessidade de investigar as relações entre os sentidos, atribuídos pelos 

discentes ao conjunto das experiências vivenciadas na formação inicial e à construção 

identitária como docente. Dessa forma, envolvíamo-nos cada vez mais nesses cenários de 

formação, de maneira consciente ou não, em uma implicação compósita, posto que estava 

imersa em meio a relações várias, estabelecidas com o mundo dos professores e estudantes, 

gestores e Instituição. 

Enfatizamos que as experiências supramencionadas, aliadas à nossa vivência como 

professora de Didática para os Cursos de Licenciatura da UFPI, constituíram os fatores que 

nos motivaram a essa investigação. Com efeito, ouvir a fala dos estudantes tornou-se-nos 

fundamental, pois o fato de expressarem percepções sobre suas trajetórias de formação, a 

partir de suas histórias singulares, das significações subjetivas e objetivas (AIRES, 2009), 

tornou possível desenvolver reflexões enriquecedoras sobre como se delineia o processo 

formativo e, por conseguinte, “as identidades disponíveis, ou seja, as marcas, os traços, as 

imagens que comunicam o sentimento de pertença, o qual está inextricavelmente misturado às 

significações histórico-sociais” (AIRES, 2009, p. 45). 

É desta forma que entendemos desenvolverem os licenciandos identidade em 

formação, como uma “celebração móvel”, dado que, ao conterem experiências formativas, 

transformam-se continuamente, como seres inacabados que desenvolvem identidades abertas 

e contraditórias, sem fronteiras definidas (HALL, 2006). Contudo, nesta pesquisa, o eixo 
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definidor da identidade remete à profissão docente, considerando as experiências formativas 

que os estudantes vivenciam relacionadas aos contextos e características da profissão e seus 

reflexos no sistema identitário.  

Desta forma, neste capítulo, tivemos como objetivo situar os conceitos e as dimensões 

centrais da nossa problemática, enfatizando a construção dos processos identitários 

articulados às experiências formativas dos discentes, desenvolvidas durante a formação 

inicial. No processo de construção identitária se articulam e se evidenciam as 

interdependências que os estudantes estabelecem com eles próprios, com o outro e com o 

mundo. O capítulo que segue tratará de situar o leitor nos princípios instituídos e instituintes 

da metodologia, evidenciando a operacionalização dos marcos e das pistas que orientarão o 

trabalho de observação e análise dos dados. 
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CAPÍTULO 2 - A DEFINIÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE  

 

A definição e constituição do modelo de análise introduz, ao longo de todo o texto, a 

problemática desta pesquisa; contudo, neste capítulo, indicamos os marcos e as pistas que 

orientarão o trabalho de observação e análise dos dados, e assim, delinearemos os princípios 

teórico/metodológicos que fundamentam esta investigação. 

A abordagem multirreferencial se revela como princípio que fundamenta esta 

pesquisa, pois a compreensão dos sentidos, tomando como base a sociologia de processo de 

Elias (2005; 1998; 1995; 1994), nos lança à compreensão de que devemos abordar os 

fenômenos na sua complexidade no sentido moriano, como a arte de “utilizar as informações 

que surgem durante a ação, integrá-las, formular esquemas de ação e ser capaz de reunir o 

máximo de certezas, para defrontar o incerto” (MORIN, 2000, p. 148). 

A multirreferencialidade (ARDOINO, 1998) é o princípio epistemológico fundamental 

à nossa pesquisa, pois nos auxilia à compreensão das relações que podemos estabelecer entre 

os sentidos dados pelos discentes ao conjunto das experiências vivenciadas durante sua 

formação inicial e sua construção identitária como docente. Para tanto, foi preciso direcionar a 

esses processos um feixe de olhares e uma pluralidade de linguagens que pudessem traduzir 

tal realidade e os olhares dirigidos a ela, o que somente é possível a partir de uma leitura 

multirreferencial e complexa.  

Por ser diversa e plural, a realidade proporciona ao pesquisador uma abertura na 

análise das situações. Assim, por exemplo, refletimos sobre a entrada do estudante na 

Universidade, como correspondendo ao que Coulon (2008) denomina de fase do 

estranhamento ─ ocasião em que o estudante passa por uma fase que, como uma porta que se 

fecha, a do Ensino Médio, para outra que se abre, a da Universidade ─ e nos leva a refletir 

sobre a impossibilidade de reduzir o olhar do pesquisador a uma matriz disciplinar.  

O sentido que a multirreferencialidade propõe é o de não sermos refratários a outras 

referências, o de adotarmos uma postura crítica, mas não arrogante, diante dos fenômenos, e 

estarmos alerta às tensões explicitativas inerentes aos saberes. Assim, “ao articular com o 

contraditório, o ambivalente e as incompletudes, pretende exercer um esforço para explicá-los 

e para justificar o próprio movimento que os criou” (MACEDO, 2010, p. 158-159). 

Complexidade e multirreferencialidade imbricam-se, e seus sentidos atualizam a postura do 

pesquisador, que, diante da complexidade das realidades humanas, mais do que nunca, precisa 

estar preparado para o imprevisto, o incerto na construção do conhecimento e da formação 

(MACEDO, 2010). 
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As observações sumarizadas nos remetem ao conceito de implicação (LOURAU, 

1998; MACEDO, 2010) bem como, à relação entre engajamento e distanciação (ELIAS, 

1998). Logo, estar implicado corresponde a engajar-se pessoal e coletivamente, como 

pesquisador, em nossa práxis científica, considerando nossa condição de sujeito que sente e 

interpreta a vida, o mundo e as coisas do mundo, de forma consciente ou não. Em nossa 

pesquisa, nos implicamos com os cenários constitutivos da formação dos licenciandos, e, 

neles, nossos vínculos afetivos, profissionais, éticos, políticos procuraram se articular às 

experiências formativas dos discentes. Na abordagem antropológica de Marc Augé (1997; 

1999) a implicação, relacionada com as influências e relações entre o si-mesmo e o outro, 

relativiza e levanta as questões relacionadas a linguagem da alteridade.  

Nossas implicações oscilam entre estar envolvidos e alienados (ELIAS, 1998); ou seja, 

ao tempo em que nos envolvemos nos fatos, atuando neles de forma comprometida, 

procuramos nos afastar das opiniões padronizadas, envoltas na coerção emocional dos fatos, 

procurando retirar deles suas potencialidades, sobretudo aquelas advindas do conhecimento, 

para que possamos, dessa forma, transpor as situações dilemáticas.  

O conceito de configuração social (ELIAS, 2005) nos ajuda a compreender a relação 

de interdependência funcional e os processos de circularidade dessa relação, por meio da qual 

se estudam as relações humanas de forma processual (micro e macrossocial). Em se tratando 

do objeto de estudo da nossa pesquisa, buscamos desenvolvê-lo evidenciando as redes de 

interdependência nas quais se inserem os discentes, professores e Instituição, sua distribuição 

de poder, considerando-as como configurações em processo de constituição e transformação. 

Isso implica compreendermos a flexibilidade como inerente às configurações, uma vez que 

não podem ser planejadas, programadas ou previstas, porque são construídas e 

redimensionadas o tempo todo.  

Todavia os princípios de configuração e multirreferencialidade são complementados 

neste estudo com os conceitos de identidade e alteridade, tal com trata Augé (1997; 1999), 

uma vez que esses conceitos evidenciaram o que compreendemos como sentido. Para Augé, 

sentido é a relação, o essencial das relações que são “simbolizadas e efetivadas entre humanos 

pertencentes a uma coletividade particular” (AUGÉ, 1999, p. 43). Deste modo, falar em 

sentido é tê-lo como sentido social na medida em que estamos em relação com diversas 

pertenças, e estas pertenças são referências para a definição das identidades.  

Convém enfatizar que os estudantes entrevistados são alunos do Curso de Física e 

fazem parte de um grupo PIBID ou do grupo de monitores, ou do grupo de bolsista de 

iniciação cientifica. Tal fato significa que os discentes estão incluídos na academia, e por 
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acumulação, influência e relação, podem ter outros pertencimentos que os introduzem em 

códigos e ritos específicos destas pequenas coletividades.   

Mas o sentido como sentido social se ordena não apenas pelo eixo das identidades, 

pois conjuga a relação que estabelecemos conosco e com os outros. É desta forma que a 

leitura de Augé nos leva a compreender que “nos definimos pelas relações simbólicas, 

instituídas com indivíduos pertençam eles a uma coletividade ou não” (AUGÉ, 1999, p. 44).  

Os sentidos expressam-se no entrecruzamento de duas linguagens: da identidade 

(ambivalência) e da alteridade (ambiguidade) (AUGÉ, 1999). Trata-se de sentidos que 

articulam um estatuto individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, que 

resultam dos diversos processos de socialização nos quais os estudantes constroem suas 

identidades. Nessa relação, que é ontológica e existencial, os processos identitários com a 

docência e, assim, o processo identitário profissional terá nas linguagens da identidade e 

alteridade uma relação dialética e, ao mesmo tempo, relativizada, que envolve, de um lado, o 

indivíduo e a coletividade; e, de outro, entre si-mesmo e o outro (AUGÉ, 1999).   

Essa compreensão do sentido do ponto de vista da antropologia de Marc Augé nos 

auxilia a entender as influências, as implicações e as relações (indicadores da alteridade) dos 

estudantes no seu processo formativo. Estamos atentos, portanto, à compreensão de que os 

sentidos atribuídos pelos licenciandos às relações entre eles e seus professores, com o 

currículo, os gestores e com a instituição universitária serão sempre um sentido relacional, e 

parte fundamental, mas singular, ao polo da identidade. Por conseguinte, é nessa articulação 

entre identidade e alteridade que procuramos compreender os processos de identificação dos 

estudantes do Curso de Licenciatura em Física com a docência, considerando as experiências 

formativas vivenciadas por eles durante a formação inicial. 

Nosso desafio será nos deixar guiar pelos sentidos dados pelos estudantes aos 

processos planejados e não planejados da formação. Os estudantes atribuem sentidos 

referentes às suas relações com os diferenciados dispositivos formativos, tais como o 

currículo, a gestão universitária e as relações que estabelecem com seus professores. Isso 

possibilita analisar as contradições presentes entre os dispositivos instituídos e sua efetivação 

na prática, atentos que estamos aos efeitos desses dispositivos na formação dos licenciandos e 

na identificação com a docência.  

Nesse processo, adotamos a noção de “escuta sensível” (BARBIER, 1998) como um 

princípio, por meio do qual, à medida que procuramos compreender o “excedente” de sentido 

que existe na prática ou na situação educativa, deixamo-nos surpreender pelo desconhecido 

que, sem cessar, anima a vida. Então, mais do que uma escuta com um sentido de atenção, 
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trata-se de uma “relação mediada pela escuta do outro e de nós mesmos” (MACEDO, 2010, p. 

198), que procura, por aproximação, compreender os processos de construção identitária dos 

discentes com a docência. 

 Desse modo, compreender (BOURDIEU, 2001) o outro supõe a compreensão das 

condições de existência e das condições sociais de que o sujeito é produto. Mergulhamos, 

desta forma, no universo existencial dos licenciandos, procurando entendê-los nos contextos 

dos quais são oriundos, nas condições sociais em que se encontram.  

É uma compreensão que não se manifesta em um vazio, em uma abstração, mas tem 

como referência a experiência com um sentido de vida; e, dessa forma, “compreender e 

explicar é a mesma coisa” (Id. ibid.). Por conseguinte, enquanto escuta que se esforça para 

aceitar e reconhecer o outro, ela se apoia na empatia que busca “saber sentir o universo 

afetivo, imaginário e cognitivo do outro para compreender do interior as ações, os sistemas de 

ideias, de valores, de símbolos e de mitos” (MACEDO, 2010, p. 198).  

O mapa conceitual na Figura 1 nos mostra a correspondência e as interações que 

interligam os vários conceitos e os atos do procedimento científico.   
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Figura 1 - Mapa conceitual: rupturas e construção do modelo de análise 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.1 A entrevista compreensiva como modelo de análise  

 

Guiando-nos pela escuta das falas dos interlocutores, estas seriam compreendidas, 

analisadas, explicadas e os sentidos capturados mediante as valorações que atribuímos às falas 

(SILVA, 2006). Nosso papel como pesquisadora, nesse aspecto é, conforme assinala Geertz 

(1997), buscar entender como o outro entende, porém, levando em conta, aspectos 

fundamentais. De um lado, as relações, as influências, as implicações ligadas a si-mesmo e 

ao(s) outros(s) ─ polo da alteridade. Por outro lado, as conexões entre as qualidades e 

qualificações dos discentes, suas pertenças ─ polo da identidade (AUGÉ, 1997,1999), em que 

se percebem sua inclusão (ser bolsista/discente de uma Universidade Federal), acumulação 

(ser bolsista e aluno) e exclusão.  

Estas constatações associadas aos princípios teóricos definem a base necessária ao 

desenvolvimento da metodologia escolhida e à construção do objeto de estudo. Nossa opção 

metodológica pela Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996; SILVA, 2006; 1996) 

projeta um modo inverso de construir a pesquisa, uma vez que o campo de investigação não 

se constitui como mais uma instância verificadora de checagem de uma problemática 

estabelecida a priori, mas passa a ser o próprio lócus dessa problemática. Assim, o processo 

de desvelamento do objeto da pesquisa se constrói pouco a pouco, por meio de uma 

elaboração teórica que aumenta, dia após dia, a partir de hipóteses oportunizadas no campo da 

pesquisa, realizando uma articulação criativa, e o mais estreita possível entre os dados e as 

questões/hipótese (SILVA, 2006).  

A metodologia da Entrevista Compreensiva é enriquecida com princípios teóricos que 

nos inspiram a ultrapassar o senso comum, pela forma como nos aproximamos da realidade e 

nos relacionamos com o objeto investigado. Essa opção supõe a aquisição de novas posturas 

pelas quais o objeto, a questão de partida, objetivos, não são definidos, a priori, como 

certezas, mas vão sendo construídos no campo, em um trabalho que se assemelha ao de um  

artesão (MILLS, 1982). Procuramos captar os sentidos pelas valorações que as pessoas vão 

dando às suas falas e elaborando novas questões e pressupostos em um processo relacional 

que envolve o investigador e suas experiências (vivências, leituras), o interlocutor 

(participantes da pesquisa com suas experiências) e os autores com seus fundamentos 

teóricos.  
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Nossa postura como pesquisadora é a de estar sensível a captar, aproveitar um 

provérbio, discernir uma alusão para reconstituir todo o sistema simbólico, fazendo as 

observações necessárias na perspectiva do outro. Entre interlocutor e pesquisador se constrói 

uma relação na qual este não penetra na pele do outro, mas procura compreender o sentido das 

falas daquele como um pendular constante, entre as categorias percebidas no campo, e aquelas 

que o pesquisador utiliza para realizar seus objetivos científicos. Haverá, dessa forma, um 

oscilar constante entre a descrição de detalhes particulares, pontos de vista individuais e as 

estruturas globais, e atitudes mais amplas que permeiam as partes e o todo (GEERTZ, 1997). 

Importa-nos evidenciar a necessidade de buscar coerência entre temáticas 

aparentemente tão díspares, cujo objetivo hermenêutico requer que, como pesquisadores, 

saibamos combinar e articular leituras e linguagens tão heterogêneas. Resulta dessa 

articulação um novo saber, uma nova epistemologia sobre os fenômenos sociais e, em 

particular, os educativos. Assim sendo, o que torna os fenômenos complexos é o olhar do 

pesquisador, que, ao recorrer às diferentes abordagens para desvelar e compreender os 

fenômenos comporta-se qual um bricoleur; ou seja, aquele que é capaz de negociar múltiplas 

referências (SICARDI, 2008). 

A possibilidade de negociação tanto de princípios teóricos quanto metodológicos nos 

fez relacionar, em nossa pesquisa, a metodologia da Entrevista Compreensiva e o dispositivo 

do grupo focal. Ao fazer uso deste dispositivo “há interesse não somente no que as pessoas 

pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam” (GATTI, 2005, 

p. 9). O grupo focal favoreceu aos interlocutores da pesquisa liberdade para se expressar, 

situação que é favorecida pelo ambiente, produzindo entre os interlocutores uma participação 

efetiva. 

Desta forma, sumarizamos as ideias que vimos discutindo, explicitando que o trabalho 

do pesquisador muito se assemelha ao de um artesão, conforme mencionado, cujo objeto vai 

pouco a pouco sendo lapidado, usando, para esse intento, os instrumentos necessários, os 

quais domina e personaliza. Trata-se de um trabalho que exige a dedicação de artesão 

rigoroso, imaginativo, aberto ao novo, como exprime Wright-Mills (1982) ao usar a expressão 

“artesão intelectual”. Isso requer a atitude de liberar a imaginação, pensar o oposto daquilo 

que nos preocupa diretamente para ter a melhor percepção da situação, considerando os 

extremos.  
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Usamos vários pontos de vista. Pensar e agir dessa forma é deixar que nossa mente se 

transforme em um prisma móvel, colhendo luz de tantos ângulos quanto possível (MILLS, 

1982). Nesse trabalho artesanal, o pesquisador vai dominando e personalizando os 

instrumentos e a teoria; sendo, ao mesmo tempo, homem do campo, metodólogo e teórico.   

  

2.2   Dispositivos da pesquisa em processo  

 

Na pesquisa em processo, utilizamos dispositivos que nos possibilitaram organizar e 

analisar o conjunto das intenções, ações e práticas, desenvolvido pelos licenciandos em seu 

processo de formação. Esses dispositivos possibilitaram, também, apreendermos a coreografia 

dos movimentos e dos sentidos emanados das histórias desses estudantes, atentando aos 

contínuos impactos que os encontros, desencontros, acontecimentos causaram em suas 

existências. Deste modo, os dispositivos organizativos, constituintes da pesquisa foram: o 

roteiro da entrevista, o grupo focal, as fichas de interpretação e os planos evolutivos, os quais 

serão detalhados a seguir.  

Tomando o campo da pesquisa como ponto de partida, dele foram forjadas as 

questões, as categorias de unidades de sentido (SILVA, 2006); ou seja, encontramos os 

elementos que nos permitiram compreender os sentidos atribuídos pelos discentes às suas 

experiências formativas. Logo, oferecer sentido às falas dos licenciandos supõe um cuidado 

com suas ideias e, sobretudo, com a forma de pô-las em movimento; supõe, acima de tudo, 

uma escuta cuidadosa do que dizem e como se articulam essas ideias, considerando que suas 

experiências são únicas e não redutíveis a quaisquer modelos (BARBIER, 1998). 

Com estas perspectivas, nos dirigimos ao Departamento de Física da Universidade 

Federal do Piauí, mantivemos contato com a coordenadora do Curso que nos disponibilizou 

uma relação com os nomes dos discentes com os quais mantivemos contato, inicialmente, por 

telefone. Na primeira reunião com os discentes, apresentamos o projeto de pesquisa (o objeto, 

seu objetivo, a metodologia a ser usada). Dos nove estudantes que participaram da reunião, 

sete aceitaram participar da pesquisa, e, na ocasião, marcamos os nossos primeiros encontros, 

que aconteceram em três ocasiões. Utilizaremos nomes fictícios para os discentes, extraídos 

de personalidades do campo da Física.  

Discorremos, abaixo, sobre aspectos da trajetória dos licenciandos: 

 O estudante Newton cursava o 7º período do Curso de Licenciatura em Física, 

quando participou da pesquisa. Cursou toda a educação básica em escola pública. 
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Prestou vestibular em três universidades, e foi aprovado em 4º lugar para o Curso 

de Física e em 1º nos Cursos de Matemática e Administração. Participou do 

Projeto de Ensino de Saúde e Exatas (PENSE); e, na ocasião do estudo, estava 

integrado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  

 Gleiser estudou o Ensino Fundamental em escola pública e o Ensino Médio em 

escola privada. O estudante foi aprovado nos vestibulares que prestou para o 

CEFET e para o Curso de Licenciatura em Física da UFPI, fazendo opção por 

este. O estudante se encontrava no 8º período do Curso quando foi interlocutor da 

pesquisa. Logo que entrou na Universidade, ingressou no Programa Bolsa 

Trabalho, permanecendo nele durante dezesseis meses. Em seguida, concorreu 

para o Programa de Monitoria, tendo sido monitor não remunerado por dois 

períodos. Participou do Programa PENSE, ministrando aulas para alunos do 

Ensino Médio, da escola pública, durante um ano, também na condição de não 

remunerado. O estudante procurou não trabalhar durante o Curso, para não 

atrapalhar os estudos. À época da pesquisa participava do PIBID. 

 O discente Isaac cursou o Ensino Fundamental em escola pública e o Ensino 

Médio na escola particular. Na primeira investida, em 2005, conseguiu sucesso no 

vestibular, sendo aprovado tanto na Universidade Federal do Piauí quanto na 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), tendo optado pelo Curso da 

Universidade Federal. O estudante participava do PIBID, e cursava o 5º período 

do Curso de Licenciatura em Física quando participou da pesquisa. 

 Lattes, estudante do 9º período do Curso de Licenciatura em Física, estudou a 

Educação Básica na escola privada. Foi aprovado em três vestibulares para o 

Curso de Licenciatura em Física, na UESPI, na Universidade Federal da Paraíba e 

na UFPI, fazendo opção por cursar nesta última. Durante o Curso foi aprovado no 

Programa de Monitoria, tendo participado como monitor por dois períodos. 

Participou da iniciação científica (PIBIC), mas acabou abandonando pela 

necessidade de trabalhar, fato que deixou o discente arrependido. Todavia, “era o 

que tinha que fazer naquele momento”, segundo o estudante. Lattes já trabalha há 

quase dois anos como docente. É funcionário do governo estadual e recebe salário 

de R$ 1.250 reais por 40 horas de trabalho. 

 O discente Tiomno assinala: “toda a minha trajetória [cursei] em escola pública; 

da escola pública direto para cá [UFPI]”. O estudante que cursava o 6º período do 
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Curso de Licenciatura em Física obteve aprovação em dois vestibulares: para o 

Curso de Licenciatura em Física, na UFPI; e em Geografia, na UESPI. Participou 

do Programa de Monitoria durante um período, e, posteriormente, ingressou no 

PIBID. 

 Galileu, estudante do 6º período do Curso de Física, estudou toda a sua vida em 

escola pública. A primeira vez que se submeteu ao Vestibular para o Curso de 

Administração não obteve êxito. Então, em 2006, concorreu a teste seletivo de 

uma escola de renome em Teresina, conseguindo uma bolsa integral para fazer 

Pré-Vestibular durante um ano. Submeteu-se, então, ao Vestibular, em três 

instituições públicas, conseguindo passar em todas, optando por cursar a 

Licenciatura em Física na UFPI. No quarto e quinto período do Curso foi 

aprovado no Programa de Monitoria na modalidade remunerada; e estava, na 

ocasião da pesquisa, como bolsista do PIBID.  

 Einstein foi aluno, na Educação Básica, em instituições pública e privada. 

Submeteu-se ao exame Vestibular, sendo aprovado para três cursos, porém, fez 

opção por cursar a Licenciatura em Física. Durante um ano e meio foi bolsista do 

Programa Bolsa Trabalho e já estava há um ano e meio como bolsista do PIBID. 

 

Todos os estudantes, à exceção de Lattes, viveram experiências formativas em escolas 

públicas; e, na Universidade, o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) elevado permitiu que 

concorressem (e fossem aprovados), como vimos, em programas institucionais, tais como 

Monitoria, Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), entre outros. Ao serem aprovados nesses programas, 

todos os discentes obtiveram bolsas de estudo, e esse investimento em sua formação lhes 

oportunizou vivenciar experiências relevantes, direcionadas à docência e à formação 

científica. Quando foram convidados a participar da pesquisa, colaboraram na organização de 

um horário conveniente a todos, demonstrando interesse em contribuir na investigação. Para 

o primeiro encontro, preparamos um roteiro de entrevista contendo blocos temáticos de 

palavras com subtemas relacionados com o objeto da investigação. Esse roteiro se constitui 

como um dispositivo que possibilita ao pesquisador certa flexibilidade na condução da 

entrevista. Sua organização, por meio de eixos centrais, propicia a conversa entre pesquisador 

e interlocutor, na qual o pesquisador deve estar atento aos elementos importantes que surgem 
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nesse diálogo, podendo excluir ou acrescentar assuntos oriundos do diálogo com os 

entrevistados.  

A Tabela 1 constitui exemplo do Roteiro de Entrevista que utilizamos. 
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Tabela 1 - Roteiro de Entrevistas 

 
BLOCOS TEMÁTICOS SUBTEMAS 

I. FORMAÇÃO 

 

Onde cursou o Ensino Médio: escola pública, escola privada 

Os motivos da escolha do Curso 

Principais dificuldades encontradas no Curso 

Conhecimento do PPP do Curso; organização da matriz curricular 

quanto as disciplinas de formação específica e de formação 

pedagógica 

Necessidade e importância das disciplinas de formação pedagógica 

Contribuições do Curso para a formação docente. 

 

II. RELAÇÕES 

 

Relações com os professores 

Atuação e condução das atividades docentes 

Ação dos professores diante das dificuldades dos alunos 

Relação professor-aluno 

Materiais didáticos mais utilizados pelos professores 

Instrumentos de avaliação utilizados 

Percepção de diferenças na atuação dos professores que ministram 

disciplina de formação específica e aqueles que ministram 

disciplinas de formação pedagógica 

Relação com a Instituição 

Participação em programas institucionais: Monitoria, PIBIC, PIBID 

etc 

Uso da biblioteca; qualidade do acervo bibliográfico 

Avaliação das instalações físicas 

Importância da Universidade para a formação. 

 

III. SITUAÇÃO 

SOCIOECONÔMICA E 

CULTURAL 

 

Situação como trabalhador: se trabalham ou não; por que trabalham 

Meios de transporte usados para chegar à Universidade 

Como fazem para conciliar estudo e trabalho. 

 

IV. GESTÃO DA 

UNIVERSIDADE 

 

A Coordenação e o Departamento ajudam ou não o aluno 

Relações com os gestores. 

 

V. IDENTIFICAÇÃO COM A 

DOCÊNCIA 

 

Percepção como futuros professores 

Conhecimento técnico: planejamento, importância 

Principais dificuldades que imaginam enfrentar no exercício da 

docência 

O que consideram como ponto forte para a atuação como futuro 

professor. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tomamos a decisão de não trabalhar com entrevistas individuais, mas sim adotar o 

dispositivo do Grupo Focal, que favoreceu, segundo constatamos, maior interação entre os 

participantes do grupo, permitindo vir à tona uma multiplicidade de pontos de vista; fato que 

possibilitou a captura de significados, que, por outros meios, seria difícil de manifestarem em 

um período relativamente curto.  
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As respostas dos interlocutores foram mais completas, logo, houve possibilidades de 

verificação da lógica ou das representações que conduziram as respostas (GATTI, 2005). 

Como pesquisadora/mediadora na condução do grupo focal, procuramos promover um clima 

de positividade junto aos participantes. Observamos que essa atitude favoreceu à interação 

entre os membros do grupo, e proporcionou momentos de crescimento para todos, não 

somente em relação aos aspectos cognitivos, mas também aos aspectos comunicacionais e 

afetivos.  

Na primeira sessão, propusemos aos licenciados conversar sobre a escolha do curso, 

acerca da chegada à Universidade, e as dificuldades encontradas naquele momento, 

relacionadas ao curso. Enfim, se conheciam o Projeto Político Pedagógico, a organização da 

matriz curricular quanto às disciplinas de formação específica e às de formação pedagógica, e 

se já percebiam contribuições do curso para a formação como futuros professores. 

Inicialmente percebemos certa timidez por parte dos estudantes. As falas eram sintéticas, 

talvez motivadas pelo uso do aparelho de áudio e a preocupação de se estender ou não à 

conversação. Contudo, em pouco tempo, percebíamos que se sentiam à vontade, passando a 

falar com naturalidade sobre os temas propostos. 

Na segunda sessão, nossa conversa enfatizou as relações dos licenciandos com os 

professores, a percepção sobre a atuação e condução das atividades docentes e a ação dos 

professores ante as dificuldades dos alunos. Abordamos, também, a percepção dos estudantes 

quanto às diferenças na atuação dos professores que ministram disciplina de formação 

específica daqueles que ministram disciplinas de formação pedagógica. Ainda nesse item, 

foram enfatizadas as relações com a Instituição que envolvia a participação dos licenciandos 

em programas institucionais, como Monitoria, PIBIC, PIBID e uso da biblioteca. Os 

estudantes mostraram familiariadade com as temáticas abordadas, tecendo sentidos de forma 

bastante detalhada sobre elas. Nessa sessão houve uma pequena interrupção com a entrada da 

coordenadora do Curso no recinto, que foi discreta, cumprimentou a todos e retirou-se. Os 

estudantes, nesse momento, falavam sobre “o desprezo dos professores pela Didática”, 

conforme assinalava o discente Isaac. Com a entrada da coordenadora, a conversa foi 

interrompida sendo retomada assim que ela se retirou da sala.  

Durante a terceira sessão, os estudantes discorreram acerca da situação 

socioeconômica e cultural; sobre como, para alguns, participar dos programas institucionais 

como o PIBID e a monitoria lhes possibilitaria, além da experiência e do conhecimento, uma 

bolsa remunerada, o que lhes permitiria permanecer no curso sem precisar trabalhar. 
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Conversamos, também, sobre a relação com os gestores, coordenadores do Curso e Chefia de 

Departamento, se auxiliavam ou não os estudantes em suas necessidades. Quando discorrem 

sobre a importância da Universidade em suas vidas, observamos um sentimento de orgulho 

em fazer parte de uma Instituição que lhes proporciona “cultura e contato com pessoas de 

mente diferente”, como expressa Isaac, “apesar de todas as dificuldades que a gente encontra 

aqui”, acrescenta Galileu. Os sentidos dados pelos licenciandos revelaram suas percepções 

sobre a docência e o que pensam de suas principais dificuldades quanto à atuação como 

futuros professores. Essa terceira e última sessão ocorreu sem interrupções, e as falas dos 

discentes propiciam sentidos fundamentais à pesquisa. 

As falas dos estudantes foram registradas em áudio, e, exaustivamente ouvidas e 

analisadas. Esse momento, no qual se pratica a escuta sensível, revela-se um dos mais difíceis, 

pois, para captar os sentidos das valorações que os estudantes vão dando às suas falas, é 

necessário estar aberto para captar, aproveitar um provérbio, discernir uma alusão para 

reconstituir todo o sistema simbólico, fazendo-se as observações necessárias na perspectiva 

do outro. Nesse momento, o pesquisador mais escuta que escreve, pois, enquanto o signo 

“amarra”, a escuta dá outro movimento: aparecem as hesitações, os “sim”, “não”, “talvez”, o 

“silêncio”, os “atos falhos” que emergem da subjetividade dos licenciandos, e que, de alguma 

forma, trazem uma resposta, expressam uma intenção, apontam para uma direção. É preciso, 

pois, haver abertura para escutar o que o interlocutor diz e procurar compreendê-lo.  

Em todas as sessões, procedemos, como já mencionamos, à prática de uma escuta 

sensível, compreensiva das experiências formativas dos licenciandos, vivenciadas em um 

contexto sociocultural permeado por configurações de poder, de tensões e de contradições.  

O passo seguinte às entrevistas foi, conforme as orientações da Entrevista 

Compreensiva, a organização das falas dos estudantes em Fichas de Interpretação, outro 

dispositivo fundamental à pesquisa. Nelas anotávamos as falas, fazíamos observações e 

análise dos sentidos desvelados das falas dos licenciandos. Esse momento tem sua relevância 

pelas descobertas que se fazem das falas dos interlocutores relacionadas ao objeto de nossa 

investigação. A Tabela 2 constitui apenas um exemplo do conjunto das Fichas produzidas. 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 2 – Ficha de interpretação 
 

A escolha do Curso 

 

Isaac:  facilidade para conseguir trabalho; 

foi rápido 

 

Lattes: “fiz por gostar da Física; passei em 3 

cursos em três universidades diferentes, mas 

optei pela Física por gostar: meus pais 

imploraram  p eu fazer outro curso, mas 

preferi o de Física”. 

 

Galileu: gostaria de ter feito engenharia 

civil, era encantado  mas a escola organizou 

um “painel  de profissões” e os professores 

mostraram que o curso de engenharia não 

andava bem qt ao mercado de trabalho 

naquela época, então resolvi fazer Física 

pensando no trabalho. Ou seja, aliei aquilo 

que gostava que era a área de exatas com o 

trabalho p q a gente precisa, estudar e 

trabalhar. 

 

Tiomno: achei Física mais interessante  

 

Newton: motivado pelo professor que 

mostrava que havia mais facilidades qt ao  

mercado de trabalho além de possibilidades 

de fazer mestrado.  Gosto realmente de 

Física. 

 

Gleiser: além de gostar, mercado de trabalho 

“carente”. 

 

Einstein: fascinação pelo “mundo da 

Física”; sempre fui muito curioso; 

contribuição dos cientistas; mercado de 

trabalho veio depois da escolha. 

 

A escolha do curso de licenciatura em Física  estava 

“atrelada” à facilidade de ingresso rápido no mercado 

de trabalho. Afinal, era preciso aliar “estudo e 

trabalho” embora o curso de Física que é da área de 

exatas, estivesse de acordo com as preferências dos 

alunos. 

A escolha do Curso é decisão complexa. (VER) Rede 

de interdependências (ELIAS, 1998; 2005), 

Creio que na escolha da profissão está  presente de 

certa forma, as (três) lógicas de ação a que se refere  

François de Singly (2003, p. 41): a lógica de 

integração, quando os  alunos relacionam a escolha da 

profissão ao estímulo do professor, da escola, como 

estas relações teriam influenciado nesse aspecto; a 

lógica de concorrência, em que há a reivindicação da 

competência profissional e de certo domínio na área do 

saber.  

 

Nesse aspecto os estudantes tinham afinidade com a 

área de Física, achavam-na interessante. E, por fim, a 

lógica da subjetivação:  no percurso formativo, os 

alunos vão adquirindo um modo próprio de encarar o 

tempo que vão investindo na profissão. “Estas lógicas 

misturam-se para formar uma experiência pessoal, para 

se distinguir de uma aceitação passiva da transmissão, 

de uma reprodução simples”.  

 

Nesse aspecto, ressaltamos a tensão entre a origem e a 

originalidade: ainda que os discentes estejam 

envolvidos com os professores, seus métodos de 

ensino, a instituição com suas burocracias, eles, à sua 

maneira, vão construindo seu percurso formativo. O 

grande problema aqui, é não deixar-se perder...  

Qual o mercado de trabalho do professor de Física? 

Ver Araújo e Vianna (2008). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme observamos nesse modelo de Ficha de Interpretação, podemos dividi-las em 

dois segmentos: de um lado, expressões oriundas das falas dos entrevistados; de outro, as 

observações pertinentes a elas, advindas do desvelamento do pesquisador em relação aos 

sentidos das falas dos participantes, de leituras dos autores. Nesse momento, não bastará 

apenas ouvir, compreender e interpretar as falas dos entrevistados, mas, sobretudo, organizar 

os sentidos percebidos, além dos elementos a considerar como critérios (SILVA, 2006). Ou 

seja, o registro de partes das falas mais importantes para o trabalho deve ser colocado no 
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contexto e no sentido expresso pelo interlocutor. Por isso esse momento se revela como um 

dos mais delicados da pesquisa, requerendo a prática da escuta sensível, compreensiva do 

outro e de nós próprios. As observações postadas nas Fichas de Interpretação constituem o 

ponto alto desta etapa, pois serão utilizadas no texto da redação final do trabalho e fornecerão 

os índices constitutivos dos Planos Evolutivos. 

Enfatizamos que nos dispositivos usados na metodologia da Entrevista Compreensiva, 

especialmente no que refere às Fichas de Interpretação e aos Planos Evolutivos, o pesquisador 

age como um trabalhador intelectual que aprende a usar a experiência de sua vida no seu 

trabalho, continuamente elaborando um arquivo com suas experiências pessoais e atividades 

profissionais, os estudos em elaboração e os estudos planejados (MILLS, 1982). As ideias 

podem ser subprodutos da vida diária, trechos de conversa ouvidos na rua, percepções acerca 

de um filme visto. À medida que aprofundamos a análise das falas dos entrevistados, 

mantemos um constante diálogo que envolve os sujeitos/autores/atores (saber local), com as 

teorias necessárias à análise (saber global) (SILVA, 2006), ou seja, mantemos o confronto 

entre os sentidos emanados dos sujeitos e aportes teóricos elucidativos.  

A construção dos Planos Evolutivos – dispositivo final da pesquisa – terão as Fichas 

de Interpretação como suporte e como finalidade, sendo guias do trabalho, para assim 

prevenir eventuais dispersões. Esses planos funcionam como “o suporte, um fio diretor, a 

cadeia de ideias centrais, auxiliares do pesquisador, de forma que não se deixe sufocar pelo 

material ou pela emergência não dominada das hipóteses” (SILVA, 2006, p. 45). Para a 

autora, a redação do primeiro plano não é tão simples, pela dificuldade que será penetrar no 

centro do sujeito.  

Nem sempre haverá a necessidade de elaboração de um plano evolutivo para cada 

escuta da fala de cada um dos entrevistados. Silva (2006) orienta que o plano pode ser 

ressignificado, na medida em que surge algo novo a ser posto no lugar exato, articulado a 

outras questões/hipóteses, criando encadeamentos. 

A finalização dos Planos Evolutivos dar-se-á quando exaurir a escuta da fala do 

interlocutor; ou seja, quando o pesquisador perceber que os sentidos dados pelos participantes 

da investigação aos temas postos são suficientes para a compreensão e explicação do objeto 

da pesquisa. Evidenciamos dois Planos Evolutivos como exemplo: 
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Quadro 1 - Planos evolutivos 
 

PLANO EVOLUTIVO I 

 

PLANO EVOLUTIVO VIII 

 

I- FORMAÇÃO 

Ensino Médio: a educação nesse nível de ensino deixa 

lacunas na educação científica 

Escolha do Curso de Licenciatura em Física: 

- estava atrelada a facilidade de ingresso no mercado de 

trabalho; 

- segunda opção de curso; 

- “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

Paradoxo: o aluno percebe que na profissão docente há 

um misto de valorização x desvalorização. 

 

 

II- FORMAÇÃO E CURRÍCULO 

 Dificuldades encontradas: 

- falta de uma base matemática dificulta a apreensão dos 

conhecimentos na educação superior;  

-inserção da disciplina Pré-Cálculo na Matriz Curricular 

como via para atenuar as dificuldades e fazer o aluno 

avançar; 

- dificuldade de aplicabilidade dos princípios da Física 

em situações práticas; 

- relação com os professores marcadas por eventos tensos, 

conflituosos: alunos chegam a desistir do curso. 

- relação com a instituição: a Universidade não funciona a 

noite; não consegue manter os cursos noturnos. 

 Bacharelado x Licenciatura: 

- coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo 

professor por fazer bacharelado.; 

- preconceito em relação aos licenciandos: estes pouco 

conseguem bolsas de iniciação científica, monitoria… 

 

III- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

- Disciplinas de formação docente: confusão entre as 

disciplinas ministradas no Centro de Ciências da 

Educação (CCE) e no Departamento de Física (DF); 

- As “disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha”; 

- Dificuldades com as leituras dos textos técnicos da área 

da educação e uso de metodologias defasadas nas aulas; 

- O contato com a sala de aula leva a perceber a 

importância dessas disciplinas;  

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: 

passei a “beber a água da educação”; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas 

pedagógicas no Centro de Ciências da Educação (CCE). 

 

IV- CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM FÍSICA PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

- Falta de conexão entre os conteúdos da Física e sua 

aplicabilidade na prática docente; 

- Dificuldades de repassar a Física no Ensino Médio; 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não 

preparam professores. 

 

I- FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

1.1- Escolha da profissão: motivações múltiplas; 

1.2- Encantos e desencantos na escolha da profissão. 

1.3- A chegada à Universidade 

 

  

II- O CURRÍCULO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES 

2.1- Os ditos e os não-ditos no percurso formativo 

2.2- a dupla formação: conhecimentos específicos, 

conhecimentos pedagógicos 

2.3- Os (des)caminhos da formação inicial docente: preparam 

bacharéis, não preparam professores 

 

 

III- AS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

3.1- A não interface entre as disciplinas ministradas no Centro 

de Ciências da Educação (CCE) e no Departamento de Física 

(DEFI) 

3.2- Falta de preparação pedagógica dos professores formadores 

3.3- Da rejeição à valorização: “passei a beber a água da 

educação” 

 

 

IV- A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

4.1- Tensões e tradicionalismo marcam a atuação docente 

4.2- Os homens são “José”; as mulheres, “Maria” 

4.3- Docentes da Licenciatura em Física e do Centro de ciências 

da Educação: as marcas do desencontro 

4.4- Nem tudo está perdido: há, também, diálogo e Didática. 

 

 

V- IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE PARA O 

ESTUDANTE 

5.1- Oportunidades intelectuais, culturais, financeiras;  

5.2- Espaço de convivência consigo, com o outro e com o 

mundo; 

5.3- A Universidade: espaço de oportunidades; 

5.4-Apesar dos “pesares” a Universidade muda a vida. 

 

 

VI- IDENTIFICAÇÃO COM A DOCÊNCIA 

6.1- As percepções e identificações:   

6.1.1- preparação precária: não me sinto preparado para encarar 

os desafios da docência; 

6.1.2- ênfase na teoria; dificuldade de fazer a “transposição 

didática; 

6.1.3- é a profissão mais complexa que existe; 

6.1.4- o professor transforma, forma cidadãos; 

6.1.5- domínio do conteúdo da área específica; conhecimento 

técnico; 

6.1.6. aulas atrativas; despertar a curiosidade do aluno; 

6.1.7. PIBID: forte experiência da docência; 

6.2- Os temores/dificuldades: 

6.2.1- sinto receio, medo de ir para a sala de aula; 

6.2.2- aluno: desrespeito, desinteresse, falta de atenção; 

6.2.3- percepções da docência. 

6.2.4- relação com o aluno: percepção das dificuldades 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O conjunto dos Planos nos encaminhou, após todas as análises, à organização 

estrutural do nosso estudo, considerando o conjunto das falas originadas no campo da 

pesquisa, as análises do pesquisador e as contribuições dos teóricos, relacionadas ao nosso 

objeto de estudo. Com os Planos Evolutivos como referência, a elaboração do Sumário da 

pesquisa deverá ser a ação executada pelo pesquisador.  

 

2.3   Organização do trabalho  

 

Na organização do trabalho, denominamos a Parte I, de Introdução. Nela discorremos 

sobre a questão de partida concernente à etapa da ruptura ─ primeiro ato epistemológico de 

uma investigação científica. Ao anunciá-la, reunimos o objeto, o pressuposto bem como o 

objetivo da investigação. Dois capítulos compreendem essa Parte do trabalho: o Capítulo 1, 

intitulado Rupturas e construções tem como objetivo situar os conceitos e as dimensões 

centrais da nossa problemática, enfatizando a construção dos processos identitários 

articulados às experiências formativas dos discentes, desenvolvidas durante a formação 

inicial. O Capítulo 2, A definição e constituição do modelo de análise, tratará de situar o leitor 

nos princípios instituídos e instituintes da metodologia, evidenciando a operacionalização dos 

marcos e das pistas que orientarão o trabalho de observação e análise dos dados. 

A Parte II da pesquisa intitula-se Trajetórias. Nos capítulos que, em conjunto, 

compõem as análises da segunda parte da pesquisa, temos por objetivo compreender como os 

dispositivos de formação ─ a relação professor-aluno, o currículo, a gestão e a Instituição ─ 

contribuem ou não para o desenvolvimento do processo identitário profissional dos 

licenciandos. Entretanto, consideramos que o processo de escolha do Curso precede o 

estabelecimento das relações com os dispositivos formativos. De certa forma, cremos poder 

pensar que a relação, que efetivamente será encetada, não se faz desvinculada do momento 

anterior; e, assim, de alguma forma, as representações sobre o Curso apresentam, com graus 

variáveis, ligação, uma vez que é parte das implicações de cada estudante. Assim, iniciamos 

esta parte com a busca de compreensão dos sentidos que os estudantes atribuem à escolha da 

profissão e a chegada à Universidade.  

Abrimos a Parte II com o Capítulo 3: Das escolhas do Curso a chegada à 

Universidade. Nesse capítulo, partimos da pergunta: ─ Quais ações e intenções mobilizaram 

os discentes à escolha do Curso? Apresentamos como objetivo compreender os sentidos dados 

pelos discentes às ações e intenções que os mobilizaram na escolha da profissão e na chegada 

à Universidade. Partimos do pressuposto de que as ações e intenções dos estudantes no 
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momento da escolha do Curso ocorreram dentro de uma rede de interdependências (ELIAS, 

1998; 2005), sob influência de seus pais, professores e do contexto sociocultural, configurado 

pelo mundo do trabalho. Foram essas configurações que compuseram os referenciais nos 

quais os estudantes tomaram decisões, e agiram para escolha do curso universitário.  

No Capítulo 4, Os Sentidos da Formação, temos como objetivo analisar a formação 

vivenciada pelos licenciandos da Física e sua relação com a construção da identidade docente. 

Partimos da seguinte pergunta: qual a relação entre o sentido da formação vivenciada pelos 

licenciandos do Curso de Física e a construção da identidade profissional? Conjecturamos que 

a formação envolve o conjunto das relações, influências e implicações entretecidas entre 

discentes e docentes, incluindo a discussão entre o bacharelado e a licenciatura, como 

aspectos do desenvolvimento de uma identidade profissional.  

No Capítulo 5, As relações com o currículo, partimos da pergunta: ─ Quais as 

possíveis dissonâncias entre o currículo instituído e instituinte e suas implicações na formação 

dos futuros professores? Temos como pressuposto que a formação dos licenciandos se 

desenvolve nas tensões, contradições, ambivalências e ambiguidades entre o currículo 

instituído e instituinte. Assim, nosso objetivo será analisar possíveis dissonâncias entre as 

dimensões instituídas e instituintes do currículo e suas implicações na formação dos discentes, 

fato que será analisado tendo como fio orientador os sentidos atribuídos pelos licenciandos. 

No Capítulo 6, As relações com a gestão e a instituição, nos guiaremos pelo objetivo 

de compreender os sentidos que os licenciandos atribuem à gestão e à instituição, partindo da 

seguinte questão: ─ Qual a contribuição, ou não, da gestão e da instituição no processo 

formativo dos licenciandos e na construção da identidade profissional? Temos como 

pressuposto que a gestão e a instituição, como dispositivos formativos, tornam propícios o 

processo de formação e construção da identidade profissional docente.  

O Capítulo 7, Saberes da profissão, nos mobilizará a compreender o processo de 

identificação dos licenciandos com a docência; e, assim, com a profissão, a partir dos sentidos 

dados por eles às experiências formativas. Partimos da seguinte pergunta: até que ponto as 

experiências vivenciadas pelos discentes, durante a formação inicial e antes dela, são 

constitutivas da construção de uma identidade profissional? Nosso pressuposto é o de que o 

conjunto das experiências vivenciadas pelos discentes, durante a formação inicial, e aquelas 

anteriores a essa etapa proporcionam o desenvolvimento da identidade profissional docente.  

Nas Considerações Finais, enfatizamos o valor das reflexões dos discentes acerca de 

suas experiências formativas; e, por meio delas, os sentidos tecidos expressaram as 

ambivalências, os paradoxos, os conflitos, medos, conhecimentos assim como os 
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desconhecimentos dos saberes que fundamentam o exercício da docência. As experiências 

explicitadas com realismo, no sentido de que evidenciaram acontecimentos de seres humanos 

em formação, enfatizaram as implicações dos discentes nos cenários da formação; e, assim, 

autorizando-se para que as circunstâncias, contextos e referências nas quais se encontravam, 

terminaram por fazê-los autores de si próprios.  

As experiências dos discentes evidenciaram que, apesar de todas as ambivalências 

vivenciadas no processo formativo, os estudantes foram afirmativos quanto ao ser professor. 

Dessa forma, foi-nos possível compreender que estas experiências tiveram valor formativo, 

proporcionando-lhes a apreensão dos papéis, valores e normas inerentes à profissão de 

professor, processo que haverá de lhes acompanhar durante o percurso pessoal e profissional.   
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PARTE 2 - TRAJETÓRIAS 
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CAPÍTULO 3 - DA ESCOLHA DO CURSO A CHEGADA À UNIVERSIDADE 

 

A escolha de um Curso está na dependência da conjunção de fatores e relações, de 

modo que, escolher um curso, ingressar na Universidade, e, consequentemente, adentrar pela 

cultura acadêmica não é processo simples. Afinal, nesse processo, há comprometimento, 

implicação, oscilações, sentimentos de medo, e isso geram também possibilidades de colocar 

a si próprio em questão, e criar novas formas de experiências.  

Neste capítulo, temos como ponto de partida a seguinte questão: ─ Quais ações e 

intenções mobilizaram os discentes à escolha do Curso? Consideramos que as ações e 

intenções dos estudantes no momento da escolha do Curso ocorreram dentro de uma rede de 

interdependências (ELIAS, 1998; 2005), sob influência de seus pais, professores e do 

contexto sociocultural, configurado pelo mundo do trabalho. Foram essas configurações que 

compuseram os referenciais nos quais os estudantes tomaram decisões e agiram para escolha 

do curso universitário. Assim, temos como objetivo compreender os sentidos dados pelos 

discentes às ações e intenções que os mobilizaram na escolha da profissão e na chegada à 

Universidade, tendo como ligação a análise da configuração em que se encontram.  

No campo da Física, a trajetória é entendida como um ponto material em movimento, 

que ocupa diferentes pontos à medida que o tempo passa, descrevendo, assim, uma linha que 

pode ser curvilínea, retilínea, podendo, inclusive, apresentar-se em repouso (DOCA; 

BISCUOLA; VILLAS BÔAS, 2007). Essa concepção de movimento nos guia e inspira para a 

análise da trajetória de formação dos licenciandos. É preciso compreender esta formação que 

acontece em movimentos nem sempre lineares, muitas vezes contraditórios, organizados em 

percursos que podem variar, dependendo do olhar do pesquisador ou dos pesquisados. São 

percursos que estruturam existências concretas, mas inacabadas, de todos aqueles que se 

envolvem no processo formativo: professores, estudantes, gestores, além da Universidade. 

Nessa parte do estudo, evidenciamos que as experiências vividas pelos licenciandos 

retratam seus esforços de pertencer a um meio sociocultural, e de ser aceitos pelos grupos 

sociais que habitam o universo acadêmico. A nosso ver, escolher um curso ou ingressar no 

mundo acadêmico resulta da urdidura de processos, muitas vezes, não planejados. Os trajetos 

a percorrer são, quase sempre, desconhecidos; e muito do que pretendemos não acontece, pois 

resultam de configurações sociais, nas quais não há controle das relações, e muito do que se 

faz é cego, quase sem autoria.  
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Nessa trajetória, devemos aprender a negociar constantemente conosco, com as 

pessoas à nossa volta, com o meio social e cultural em que nos encontramos, fazendo 

reconexões constantes em busca da nossa originalidade e singularidade. As trajetórias que os 

licenciandos percorreram não estão fora desse movimento de ir e vir, de se construir, 

desconstruir e reconstruir incessantemente. Nas experiências formativas, vivenciadas no 

decorrer do Curso, estiveram presentes as experiências dos próprios alunos, articuladas às das 

outras pessoas no tempo e no espaço fora ou dentro da Universidade.  

Ao escolherem um curso e ingressarem na Universidade, os estudantes em formação 

vivenciam sentidos diferenciados de experiências, sendo eles os que aprendem, os que 

compreendem, os que criam estratégias de sobrevivência nos cenários formativos, portanto, “a 

formação é uma experiência própria dele” (MACEDO, 2010, p. 67). Vivenciam, dessa forma, 

a experiência da autoformação (Id. ibid.) pela qual se rejeita a formação como um projeto 

exterior ao ser humano. A escolha do curso, por exemplo, a despeito das influências que 

recebe dos pais ou professores é um projeto dele, faz parte de seus sonhos ou das necessidades 

imediatas de ingresso no mercado de trabalho. A experiência da autoformação deve ser 

estimulada como princípio formativo, pois, como seres em formação, os estudantes vivem, 

constroem e reconstroem o mundo e a si. Vivem experiências singulares tanto dentro das 

lógicas cognitivas quanto fora delas, envolvendo “as lógicas da intuição, do devaneio” (Ibid., 

p. 67).  

Os estudantes, no entanto, estão em relação, em contato significativo com o outro, 

seus professores formadores, com os gestores e consigo mesmos, durante seu projeto 

formativo. Estão em heteroformação, advindo dessa relação o mais alto grau de alteridade, 

posto que temos necessidade de um ele, dos outros em nossa caminhada existencial.  

A heteroformação alerta à compreensão de que nos ambientes formativos permeiam a 

diversidade e a heterogeneidade; então devemos estar preparados e, portanto, preparar os 

discentes, para vivenciar experiências cooperativas “como condição e mediação, e, também, 

como um valor, em uma sociedade que nos ensinou basicamente a nos formar na 

competitividade em detrimento da cooperação; na ultrapassagem do outro, em detrimento da 

[com]paixão; no individualismo em detrimento da experiência da comunhão” (Ibid., p. 74). 

Nesse contexto em que a autoformação e a heteroformação são constitutivos de um 

projeto de formação implicado, não se pode deixar de considerar o avanço das novas 

tecnologias e sua influência para a formação, configurando-se esta o polo da ecoformação. 

Acrescentamos, ainda, as experiências vividas pelos discentes fora do contexto da 
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Universidade, quando, por exemplo, participaram do PIBIC e, assim, aproximaram-se dos 

alunos da escola pública, trocaram experiências com professores, estando atentos às futuras 

dificuldades que virão a ter no exercício da profissão. São experiências que proporcionam 

novos contornos à formação e um conhecimento significativo de si e da realidade (AIRES, 

2009). 

Desse modo, a formação compreendida nessa perspectiva de autoformação, 

heteroformação, ecoformação e socioformação traz o valor de proporcionar um projeto 

formativo implicado ─ o que favorece a construção identitária dos discentes com a docência 

─ articulada às experiências vivenciadas por eles durante a formação. O ingresso na 

Universidade é momento novo e diferente para o estudante; ela lhe confere um novo status, 

cuja conquista não se dá de uma única vez, mas dependerá da aprendizagem dos códigos, das 

regras de como se movimentar nesse novo mundo.  

Enfatizamos, portanto, que a escolha de um curso e a entrada na Universidade está na 

dependência de um entrançado de relações e envolvimentos do eu/outro e outros, do 

individual e do coletivo, de construções históricas, ressignificadas e presentes no 

estranhamento, vivenciado pelo estudante que ingressa na Universidade (COULON, 2008).  

Falamos em estranhamento aludindo ao fato de que Coulon (Id. ibid.) assinala que a 

entrada na Universidade equivale a uma passagem, considerando três momentos: 1) o do 

estranhamento, em que o estudante depara com um mundo desconhecido, totalmente novo e 

diferente daquele que lhe era familiar; 2) o momento da aprendizagem, em que depara com os 

reais problemas desse novo mundo, mas vai aprendendo a lidar com as regras e os códigos; e, 

assim, adapta-se pouco a pouco; 3) destaca o momento da afiliação, estágio em que, afinal, se 

dá a admissão do estudante ao novo mundo, de forma definitiva. Sendo uma fase estranha 

para o estudante, chegar à Universidade marca a passagem de uma porta que se fecha – a do 

Ensino Médio ─ para outra que se abre – a da Universidade. 

Consideramos os sentidos atribuídos pelos licenciandos da Física aos dispositivos 

formativos mencionados, como um guia, em movimento, à compreensão da formação que se 

realiza. Com isso, assumimos, por exemplo, que faremos referência ao currículo instituído, 

aprovado, prescrito, mas estaremos atentos aos atos de currículo, explicitados por Macedo 

como constituintes da práxis formativa pois:  
 

[…] Trazem o sentido de não encerrar a formação num fenômeno 

exterodeterminado pela mecânica curricular e suas palavras de ordem, por 

consequência, não vislumbram os formandos e os outros atores/autores da 

formação como meros atendentes de demandas educacionais, tão pouco 

aplicadores de modelos e padrões pedagógicos (MACEDO, 2010, p. 35).  
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Os atos de currículo atualizam nossa pretensão de focar nas atividades, nas vivências 

dos estudantes em formação, na ordem social acontecendo, para que, dessa forma, possamos 

compreender os processos de identificação dos licenciandos com a docência, e, por 

conseguinte, com a profissão, a partir das experiências formativas vivenciadas por eles na 

formação inicial. O conjunto dessas experiências formativas será constituinte, portanto, da 

construção de identidades docentes caminhantes e moventes (MACEDO, 2010), capazes de 

construir uma memória formativa amparada na reflexão compreensiva. 

Desta forma, o sentido que o estudante Isaac atribuiu à escolha do curso alicerçou-se 

na “facilidade para o encontro de trabalho em Física, e eu queria muito trabalhar, e rápido. E 

eu percebi que entrando nesse Curso de Física seria rápido”. Galileu se dizia, inicialmente, 

“encantado com a profissão de engenheiro […]. [Mas] naqueles encontros [sobre] painéis de 

profissões, para mim ficou evidente que a profissão de Engenharia […] não estava surtindo 

muito efeito financeiro. […] [Então], pela facilidade, como no caso do Isaac, de se conseguir 

trabalho logo, eu optei por fazer Física […]”. Einstein “tinha curiosidade pela natureza […] e 

gostava muito de História […]; e, lendo História, na verdade, eu descobri a contribuição dos 

cientistas. Aquilo me fascinava e eu comecei a me ver como aqueles cientistas. E aí eu disse: 

vou fazer Matemática e Física, porque eu gostava dos dois. Mas logo, eu acabei escolhendo a 

Física […] e veio o mercado de trabalho”. 

O estudante Newton lembra que, quando era criança e “na escola o professor 

perguntava: „o que vocês querem ser quando crescer?‟, ele dizia: “quero ser médico!”. Uma 

pergunta e resposta clássicas: o desejo de ser médico revela um imaginário quase sempre 

presente nas falas das crianças e de jovens quando essa indagação é feita. “Mas os sonhos 

mudam”, continua Newton, e “eu me encantei pela profissão de professor, [inspirado em] um 

professor brilhante […]”. 

Pelos sentidos desvelados das falas dos estudantes, percebemos que foram 

diversificadas suas motivações quanto à escolha do Curso. Conforme vimos, as situações, 

assim como os sonhos mudam da infância à adolescência, isto coincide com o momento em 

que se faz a escolha do Curso, as configurações são outras: é preciso pensar no futuro; para 

tanto, é necessário fazer escolhas mais realistas e, nesse sentido, “aliar estudo e trabalho”, 

como refere o estudante Galileu, parece ser a decisão mais sensata.  

Viver a experiência de escolher um curso, conforme vimos, ancorou-se em motivações 

práticas, com fins objetivos: é preciso trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, situações 

que são, em si, complexas, e entrelaçadas a muitas outras. Por exemplo, o que sabem os 
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estudantes sobre o mercado de trabalho, em geral, e sobre o mercado de trabalho referente à 

profissão de professor, em particular? O que conhecem sobre a realidade do Curso de Física 

no Brasil? E quanto ao ser professor, o que conhecem sobre o status desse profissional na 

sociedade?  

Se, por um lado, as motivações dos estudantes referentes à escolha de um Curso 

tiveram sentido prático, por outro não abrangeram conhecimento mais apurado sobre a 

realidade dos Cursos de Licenciatura em Física no Brasil. Sobre essa realidade, estudos 

realizados por Gobara e Garcia (2007), tendo como referência o relatório do Censo de 2003, 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), evidenciam a urgente necessidade de 

formar professores em nível superior na área de Ensino de Física para atuarem nas séries 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, enfatizando que, além da ampliação das 

vagas nesse nível de ensino, faz-se necessário assegurar a permanência dos estudantes nos 

cursos.  

Mas se é fato que “o mercado de trabalho é bem mais acessível” para quem cursa 

Física, conforme afirmou o professor de Newton, por outro lado, as análises de Araújo e 

Vianna (2008) chamam a atenção para o crescente rebaixamento dos salários dos professores 

da Educação Básica. Demonstram que, à medida que as matrículas para esse nível de ensino 

eram ampliadas, o percentual do orçamento da União para a educação era reduzido. Esse fato 

teria contribuído de maneira capital para o rebaixamento dos salários dos professores, uma 

vez que o dinheiro destinado ao aumento das matrículas teria sido retirado desses salários 

(BALZAN; PAOLI, 1988). O processo de rebaixamento salarial se tornou mais expressivo, 

ainda, na vigência dos governos militares, momento em que a deteriorização salarial dos 

professores foi fortemente acelerada pelas políticas econômicas implementadas à época 

(CUNHA, 1991, p. 59). 

A partir de 2007, o surgimento de programas no âmbito do governo federal, a exemplo 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), tem gerado recursos que são distribuídos para 

aplicação exclusiva na Educação Básica. Com isso, novas escolas foram criadas, a 

interiorização da oferta atingiu diferentes segmentos da sociedade com diferentes níveis de 

renda e acesso a bens (PERNAMBUCO, 2009). Porém, se por um lado esse fato traz novas 

demandas, tendo em vista um novo perfil de aluno e das escolas como centro de referência 

cultural – por meio dela os alunos têm acesso a livros, computadores, esportes e arte – por 
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outro lado, as atividades de ensino continuam mecânicas, descontextualizadas e livrescas. Ou 

seja, embora os esforços governamentais tenham conseguido ampliar a quantidade de escolas 

com consequente inserção de alunos, não conseguiu, ainda, mudar a estrutura de formação de 

professor. 

Para quem escolhe esta área profissional, a de professor da Educação Básica, as 

precárias condições salariais, aliadas às condições de formação dos cursos, além das 

condições nas quais o exercício profissional ocorre, têm-se configurado como fator que atrai, 

cada vez menos, jovens para essa área profissional (GATTI, 1997). Mas esses fatos 

relacionados evidenciam apenas parte dos problemas inerentes aos Cursos de Licenciatura em 

Física, que não são, no entanto, exclusivos da Física, mas atingem as Licenciaturas em geral, 

que não escapam a esse fenômeno e experimentam as mesmas dificuldades.  

A autora menciona que considerável porcentagem de alunos que cursam uma 

licenciatura não pretende exercer a profissão, de modo que nem sempre se constitui em 

escolha pela carreira docente. Faz referência ainda a estudantes que, embora manifestem 

preferência pelo magistério, mostram-se receosos quanto a realmente permanecerem nessa 

profissão. Sua permanência estaria condicionada a conseguirem uma posição mais estável e 

definida; mas têm dúvidas quanto a esse aspecto pelas informações que vêm, tanto do setor 

público, quanto do privado, relacionadas à forma como é considerado esse trabalho. Os 

estudantes também cursam uma licenciatura “não por escolha, mas porque foi o que deu para 

fazer”, conforme lembra Lattes, referindo-se a um primo que cursava Biologia; “eu vejo 

vergonha quando ele fala que vai ser professor”, completa o estudante. 

Esses fatos, conjuntamente, evidenciam a representação social sobre o que é ser um 

professor; envolve, de um lado, um enaltecimento teórico a sua figura e a seu papel; por outro, 

“camufla uma situação profissional precária e pouco compensadora, tanto pessoal quanto 

economicamente” (GATTI, 1997, p. 60). O papel do professor, muito apropriadamente, 

assemelha-se as duas faces de Janus
6
: uma que ilumina, outra que obscurece. Compreensão 

que evidencia o fato de que, embora nesse profissional repouse a responsabilidade pela 

formação das gerações futuras, advindo daí seu valor e sua importância, há dificuldades na 

estruturação da carreira e de salários para essa categoria. 

                                                           
6
 Referência a Jano (em latín Janus), que é, na mitologia romana, um deus que tinha duas caras olhando para 

ambos os lados de seu perfil; Jano Patulsio (patulsius), assim era invocada a cara do deus que se localizava 

diante da porta por quem desejava  atravessar (para entrar ou sair). Como complemento, a cara que se lhe opõe a 

esta, do outro lado da porta, é invocada como Jano Clusivio (clusivius). Os nomes declaram a dupla 

funcionalidade do deus (Disponível em: http://pt.wikilingue.com/es/Jano). 



59 

 

Os sentidos tecidos por Lattes refletem seu desejo de ser professor: “quando me 

perguntavam: „o que é que você vai ser? ‟ eu falava com orgulho que eu ia ser professor”. 

Recorda o discente, então, da experiência pela qual passou com sua mãe, quando escolheu 

fazer o vestibular para o Curso de Licenciatura em Física. Falando pausadamente, como se 

desejasse enfatizar o peso de cada palavra, ele diz: “uma coisa que eu nunca esqueci e nunca 

vou esquecer, foi quando eu cheguei em casa. Eu disse que […] ia fazer [Vestibular] para 

Física e quase me matam. […] Eu cheguei em casa e minha mãe: ─ „fez pra quê‟? Fiz pra 

Física. Ela: ─ „Eu lavo as minhas mãos‟, foi o que ela me disse”. 

 A mãe de Lattes provavelmente não tem referências sobre a Física como ciência; 

deste modo, o sentido de lavar as mãos se relaciona à opção de o filho ser professor de Física, 

conforme ele enfatiza acima. Desta forma, ela sinaliza sua percepção a respeito do status do 

professor e, de certo modo, reproduz a construção de uma imagem socialmente 

desprestigiada, na qual o docente é vítima de políticas educacionais, que não lhe promovem o 

desenvolvimento profissional, e de uma sociedade que não se empenha na construção de sua 

valorização profissional, que envolveria salários dignos, formação continuada em serviço e 

condições adequadas de trabalho, entre outros (LEITE; GHEDIN; ALMEIDA, 2008).  

Na mesma direção dos autores supramencionados, Guimarães (2004) reforça o 

paradoxo em que vive o professor. Este, embora desenvolva  

 
[…] uma atividade profissional reivindicada como sendo cada vez mais 

necessária em face dos desafios e da complexidade da realidade 

contemporânea, […] constata-se amplamente que seu prestígio e seu 

reconhecimento profissionais, se não declinam, pelo menos não 

correspondem à afirmação de destaque que se diz lhe atribuir 

(GUIMARÃES, 2004, p. 18). 

 

Essas considerações que envolvem paradoxos sobre a profissão do professor englobam 

─ além da necessidade de que sejam promovidas condições salariais favoráveis ─ a adoção de 

políticas públicas sérias, que fortaleçam e considerem a educação estratégica para o 

desenvolvimento nacional, a existência de infraestrutura compatível com as necessidades 

teóricas e metodológicas dos cursos além da formação continuada do corpo docente. Porém, 

enfatizamos a importância da variável salarial, afinal, o professor precisa sobreviver, de modo 

que consideramos imprescindível um olhar sobre a vida e as condições de trabalho do 

docente. 

Como consequência desse cenário nada promissor, registra-se, nos cursos de 

Licenciatura, uma elevada evasão, que pode ser compreendida em função de uma carreira 
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cujas perspectivas não são nada animadoras, além da forma como estes cursos são oferecidos, 

o que potencializa a deserção, a baixa procura e as desistências, mesmo quando os 

profissionais já se encontram no exercício da profissão (GATTI, 1997).  

Os cenários referidos acima compõem, de certa forma, a realidade do Curso de 

Licenciatura em Física da UFPI, como mencionamos no início desta pesquisa
7
. Os altos 

índices de evasão, aliados a uma considerável quantidade de estudantes reprovados, além da 

grande quantidade de vagas ociosas no curso, trazem como consequência uma baixa taxa de 

sucesso, materializada na reduzida quantidade de profissionais aptos a ingressar no mercado 

de trabalho, como professores de Física. Nesse sentido, Araújo e Vianna assinalam: 

 

[…] durante a década de 90 foram formados apenas 13% do necessário para 

atender à demanda de 2002. Mesmo contabilizando-se os alunos da primeira 

década do século XXI, o País não terá licenciados em Física suficientes. E a 

situação tende a piorar, pois, com o desenvolvimento do País, a inclusão 

social e o crescimento demográfico, a tendência é haver um aumento da 

demanda pela educação básica e, consequentemente, por professores para 

este nível (ARAÚJO & VIANNA, 2008). 

 

Todas essas situações relacionadas sugerem um cenário que os estudantes enfrentam, 

de uma forma ou de outra. Considerando este aspecto, como proceder a escolhas que não 

representem tantos perigos, se os estudantes não conhecem, efetivamente, o universo para 

onde pretendem ir?  

O estudante Isaac explicita que “particularmente, eu acho que todos nós temos uma 

mentalidade diferente de quando entramos no curso. Por mim, eu tinha uma cabeça de 

menino. Para mim, conseguir um emprego o mais rápido possível era prioridade, e o 

vencimento de um professor, para mim, era suficiente na época. Hoje, não. Hoje não mais”, 

enfatiza, com um riso nervoso. E completa: “se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria 

feito para um curso mais promissor, como por exemplo, as Engenharias […]”. 

Pelos sentidos desvelados da fala de Isaac, vê-se que o estudante mostra 

arrependimento diante da escolha feita; ele assume sua falta de maturidade à época em que, 

pelas circunstâncias do momento, teve de escolher o curso em que ingressaria. Atraído pela 

possibilidade de trabalho fácil e remunerado, percebeu, durante a formação, tratar-se de um 

equívoco: o curso que escolhera não era promissor. Como consequência de uma escolha 

equivocada, endossa as referências sociais negativas quanto à profissão de professor: “mas eu 

já estou na metade do curso, vou terminar essa bomba”, assinala.  

                                                           
7
 Ver observações sobre o Curso de Licenciatura em Física da UFPI no item 1.5 Cenários. 
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O estudante Gleiser reflete sobre o que o impeliu a escolher o Curso de Física: “eu 

queria liberdade, dinheiro… Eu imaginava essa questão do salário. Mas hoje eu vejo… Eu até 

comentava assim, quando eu via os professores fazendo greve: „não já entraram sabendo que 

o salário era pouco? Por que fazer greve‟? Hoje eu vejo que lutam pelos direitos […]”. Os 

estudantes, ao refletir sobre suas escolhas, reconhecem que ingressaram no Curso sem 

conhecer sua relação com o mercado de trabalho.  

Em países como a França, estudos (COULON, 2008) mostram que os estudantes 

consideram a evolução do mercado de trabalho e da oferta de emprego na escolha de sua 

opção de estudos e na escolha do diploma desejado. Uma postura que os leva a uma visão 

mais realista do que os espera futuramente, e os conduz a escolhas mais seguras e sensatas. 

Em nossa realidade, pouco se discutem as reais condições de trabalho a que poderão estar 

submetidos os futuros profissionais, as questões relacionadas ao mercado de trabalho e as 

reais possibilidades de efetivação das escolhas feitas (BASTOS, 2005).  

Nesse sentido, no caso dos estudantes dessa pesquisa, as influências de seus 

professores do Ensino Médio parecem ter sido marcantes nas escolhas do Curso. Elas se 

dirigiram, sobretudo, para a área de Exatas, conforme observamos nas aprovações no 

Vestibular em Matemática, Engenharia, Física, cursos que favoreciam  melhor acesso ao 

mercado de trabalho. Logo, o mercado de trabalho e a possibilidade de conseguir um emprego 

fácil parecem revelar-se como escolhas mais urgentes, portanto, mais realistas, voltadas à 

necessidade de sobrevivência.  

 

3.1 Tempos de escolhas/tempo de rupturas  

 

O tempo de escolhas é tempo de rupturas nas relações que os estudantes estabeleciam 

com a escola e os professores do Ensino Médio, em que o tempo de permanência [ali] 

favorecia maior aproximação com os docentes e nas relações afetivas com a família, uma vez 

que, nessa nova etapa de vida na Universidade, a autonomia é requisito esperado no 

comportamento do aluno. As rupturas incidem, inclusive, nas condições de existências do 

aluno, e podem gerar ansiedade, além de predispor comportamentos que induzam ao fracasso 

(COULON, 2008). 

Considerando a relevância que é a escolha da profissão, e, sendo um momento de 

fundamental importância na vida de uma pessoa, as consequências dessa escolha se 

configuram, pelo menos de forma prospectiva, no profissional que a pessoa pretende ser, bem 

como no seu modo de inserção e atuação na sociedade do trabalho.  
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Os licenciandos vivenciam experiências docentes no Curso, seja por meio do 

Currículo seja da participação em Projetos, a exemplo do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), cujo desenvolvimento ocorre nas escolas de Ensino Médio, de 

modo a lhes proporcionar a aproximação ao “ser professor realmente”, como assinala 

Newton, que completa: “você querer ser professor, contribuir para a aprendizagem de alguém, 

[…] acho isso bonito, realmente, orientar um outro indivíduo”. Assim, os estudantes, 

conforme enfatizamos, vivem a ambivalência de ingressar em uma profissão, a de professor, 

que se revela, ao mesmo tempo, estratégica, em se tratando do seu valor para a sociedade do 

século XXI, embora não reconhecida socialmente.  

O estudante Gleiser revela que já atuou de modo informal: “mas eu sinto prazer em 

dar aula, de estar na frente […] ministrando aula, principalmente quando você tem um retorno 

da turma que lhe ajuda. Isso é muito satisfatório”. Lattes fala com orgulho da sua 

identificação com a profissão no presente: “eu vou ser, não, eu já sou professor […] e não 

venha discutir não. Só se você tiver argumento pra me ganhar, porque senão vai sair no 

chinelo”. Tiomno também afirma: “eu tenho orgulho também de ser professor, gosto de ser 

professor […], mas que é mal remunerado é”.  

Os sentidos atribuídos pelos estudantes à escolha da profissão envolvem a relação 

entre duas linguagens, a da alteridade – que engloba as influências, as relações e as 

implicações com o ser professor – e a linguagem da identidade (AUGÉ, 1997; 1999), que 

define as diferentes pertenças dos discentes: ser aluno, ser bolsista e aluno. Desta forma, 

estarmos atentos a linguagem da identidade, como linguagem das identificações, auxilia no 

desvelamento das categorias de inclusão, acumulação e exclusão.  

Nesses sentidos que os discentes expressam, estão presentes, por um lado, a dimensão 

sociopolítica da linguagem da identidade, que trata das relações entre os indivíduos e as 

diversas coletividades em referência, às quais se formulam suas identidades. Por outro lado, 

na dimensão psicofilosófica da linguagem da alteridade, percebemos a dinâmica temporal que 

envolve a constituição dos sentidos. Os dois eixos, identidade e alteridade, mediados pela 

palavra, pelos símbolos, pelos mitos, articulam dialeticamente os pares: o si-mesmo e o(s) 

outro(s); o público e privado (AUGÉ, 1997,1999). Os processos de identificação são, assim, 

forjados na dupla relação com o outro e com o coletivo, sendo sempre ritualizados por se 

tratar de um momento crucial da dinâmica da vida social (GONTIJO, 2007).   
Deste modo, compreendem-se os processos de identificação dos licenciandos com a 

profissão docente, a partir do estabelecimento de uma relação que engloba as linguagens da 

identidade – ambivalência – e da alteridade – ambiguidade, e estas conjugam as atividades 
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rituais, o mitos e os símbolos presentes na gestão do social (AUGÉ, 1997). Assim, o tema 

profissão revela dificuldades relacionadas não somente à questão das escolhas, mas perpassa, 

também, o entendimento mesmo do que venha a ser profissão.  

O sentido desvelado das falas dos estudantes evidencia um sentimento de querer, no 

tempo próximo, pertencer à profissão de professor, por acumular as qualificações de ser, ao 

mesmo tempo, uma profissão boa e má. Ou seja, o que parece estar em jogo é o sentimento 

que se expressa no desejo de querer ser incluído, definindo sua pertença a uma profissão, 

construindo, dessa forma (DUBAR, 2005), sua biografia. Nessas falas em que os estudantes 

revelam de si, por meio das quais eles contam que querem ser professor, está expressa sua 

identidade-para-si, ou seja, as histórias por meio das quais eles contam quem são, tornam-se 

legítimas para eles próprios, e para o grupo, a partir do qual a identidade-para-si é definida.  

É significativo, nesse sentido, o fato de os discentes vivenciarem na formação, as 

experiências como bolsista PIBID, oportunidade em que estabelecem relações com os alunos 

da escola pública, que os reconhecem como professores, e, nessa condição, auxiliam estes 

alunos a superar suas dificuldades de aprendizagem. Então, se inicia a construção de uma 

identidade, reconhecida pelo outro e, assim, o sentimento de estar incluído, futuramente, em 

uma profissão. 

A identidade para si, no entanto, faz sentido articulada com a identidade para o outro, 

constituindo esta relação à identidade social. Trata-se de uma articulação que é inseparável e 

problemática. Inseparável porque a identidade para si é correlata ao outro e ao seu 

reconhecimento – o que sou se dá pelo olhar do outro; problemática, visto que a experiência 

que o outro vive nunca é vivida diretamente pelo eu. Assim, somente contamos com nossas 

comunicações para sabermos a respeito da identidade que o outro nos atribui para, a partir daí, 

forjarmos uma identidade para nós próprios. 

Retomando uma vez mais a fala de Gleiser, quando ele afirma querer ser professor, 

esse fato se ampara no reconhecimento da turma, que o ajuda – movimento articulado de uma 

identidade para si, reconhecida pelo outro, a turma. O estudante Gleiser e os alunos vivenciam 

um processo comum, relacionado às experiências que envolvem o ensinar e o aprender; 

processo relacional (identidade para o outro) e biográfico (identidade para si), constituinte de 

uma identidade social marcada pela dualidade. Nessa perspectiva, concebemos a identidade 

como o “resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e 

objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, 

constroem os indivíduos e definem as instituições” (DUBAR, 2005, p. 136). 
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Essas considerações reforçam nosso entendimento de que, ao fazermos nossas 

escolhas, nunca estamos sós, mas dependemos do reconhecimento do outro. Isso nos força a 

superar a visão atômica da sociedade e do indivíduo como um homo clausus. Logo, a 

identidade para si, ou seja, o que atribuímos a nós próprios encontra o seu duplo na identidade 

para o outro, entendida pela forma como somos percebidos e valorizados por aqueles com 

quem interagimos no decurso da nossa vida pessoal e profissional.   

Nas interações com as outras pessoas e com o mundo, interiorizamos normas e valores 

socialmente reconhecidos e aprendemos, nesse contexto relacional, a desempenhar nos grupos 

e nos ambientes sociais dos quais participamos, papéis úteis e reconhecidos. No fundo, parece 

ser esse sentimento de pertencimento que os licenciandos se esforçam por alcançar: 

relacionar-se com um grupo, começar a pensar com os outros, a exemplo das experiências 

aproximativas da docência, vivenciadas pelos discentes no PIBID. São experiências que 

marcam profundamente a vida desses futuros professores, conforme expressam em suas falas 

ao longo da pesquisa; ao aprender que não possuem uma identidade exclusiva, mas são como 

um sistema aberto, um centro de produção do sentido da vida ligado a outros centros 

(KAUFMANN, 2004).  

Tem sentido, nessa perspectiva, a formação como compreendemos, enquanto 

prerrogativa eminentemente humana, implicada na “transformação de um Ser singular na 

presença de outro Ser singular” (MACEDO, 2010, p. 57), que nos altera e nos transforma. As 

experiências vividas no contexto da formação ─ consigo mesmo (autoformação), nas 

diferenças e identificações com o outro (heteroformação), com as coisas e as instituições 

(ecoformação), em interações sucessivas com o meio sociocultural ─ constituem 

identificações dos licenciandos com a docência. Formação e identificação que se constroem 

em processos dinâmicos, evolutivos, às vezes contraditórios, e em percursos socializados.  

 

3.2   Sentimento de pertença 

 

No contexto acima entrevisto, é a atividade ritual que conjuga e controla a dupla 

polaridade – indivíduo/coletividade, mesmo/outro – e liga os polos articulados da identidade e 

alteridade. A atividade ritual, organizada em dispositivos, estabelece, reproduz e renova 

identidades individuais e coletivas. Segundo Augé (1997; 1999), o rito, como dispositivo com 

finalidades simbólicas, constrói identidades relativas através de alteridades mediadoras. 

Assim, escolher uma profissão, identificar-se ou não, com ela, é possível, a partir de situações 
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mediatizadas e ritualizadas. Entram em cena, nesse sentido, dispositivos rituais restritos, os 

quais, nas situações ritualizadas, presentes na Universidade, manifestam-se por meio das 

resoluções, normas, horários, gestão, assim como nas relações professor/aluno, e nas situações 

que envolvem o processo ensino/aprendizagem.  

A atividade ritual está presente na passagem dos estudantes da sua condição de alunos 

da Educação Básica para a vida, agora na Universidade, e se manifesta como uma simbologia 

de morte-vida, um renascimento para algo diferente. Nesse sentido, o estudante Lattes 

ressalta: “a UFPI lhe abre uma gama de possibilidades. É bolsa trabalho, é monitoria, é 

iniciação”. São oportunidades que, como assinala Isaac, “se não fosse a Universidade, isso 

não seria possível”. Ou seja, a Universidade disponibiliza oportunidades diferentes daquelas 

vivenciadas pelos discentes quando cursavam a Educação Básica, e, para que se sintam 

incluídos nesse novo mundo, é preciso a apreensão dos códigos bem como o conhecimento 

dos rituais que impregnam a vida acadêmica.  

Os ritos vividos pelos licenciandos na Universidade teriam, dessa forma, a função de 

suscitar um sentimento de pertencimento a uma instituição; nesse caso, pertencer à 

Universidade, destacando, claramente, aquele que faz parte e aquele que não tem direito, 

portanto está fora. É um sentimento que identifica as pessoas inseridas em um mundo; e 

somente é possível compreendê-las, subjetivamente, junto a ele. Fazemos referência, aqui, à 

identidade social e aos muitos aspectos que a constituem, como a língua, cultura, grupo social, 

convicções políticas e religiosas, assim como funções assumidas na divisão social do trabalho 

(BERGER; LUCKMAN, 1985). Esse sentimento de sentir-se como parte da Instituição, 

inserido e identificado com ela, pode ser percebido na fala de Lattes: “é aqui que eu me sinto 

bem, aqui eu me sinto como se estivesse em casa. […] me sinto confortável na universidade. 

Vou sentir muita falta daqui, porque a universidade é minha mãe”.  

Ao analisar uma variedade de ritos existentes em nossa sociedade, Claude Rivière 

(1997) lembra os ritos escolares que vivenciamos desde pequeno: os de chegada 

(cumprimentos à professora e despedida dos pais), os de ordem (horários 

compartimentalizados pela sineta, espaços organizados por filas, de crianças e classes), e os 

de atividades (ir ao quadro, ao pátio, falar e escutar em público).  

Na Universidade, os estudantes se deparam com os rituais que lhe são próprios, como, 

por exemplo, os horários, a organização em departamentos, a burocracia, entre outros, os 

quais, apreendidos, favorecem a organização do discente nesse novo ambiente. Mas quando o 

estudante não domina os rituais, pode se deparar com situaçãoes como as vividas por Lattes, 
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quando chegou na Universidade: “eu não conhecia nada, não sabia o que era um bloco, não 

sabia o que era engate. Fiquei que nem uma barata tonta. Tipo: eu passei uma semana e meia 

para achar a turma, para achar a sala”, revela o discente, aos risos. Lattes se sente perdido 

nesse novo ambiente porque ele não domina os códigos rituais inerentes a Universidade. Ele 

não estabeleceu, ainda, relações com os espaços e o tempo da vida acadêmica. Nesse sentido, 

o ritual se manifesta com a finalidade de apontar, revelar expressões e valores da sociedade, 

além de expandir, iluminar e ressaltar o que já é comum a um determinado grupo (PEIRANO, 

2003). O rito tem por finalidade precisar efeitos (AUGÉ, 1999) sobre a consciência da 

identidade do grupo a partir do reconhecimento das alteridades. 

Os ritos estão presentes, também, nas profissões, como podemos aferir inspirando-nos 

em Dubar (2005). O autor, ao referir-se à Sociologia das Profissões, esclarece que o termo 

profissão, cujos sentidos vêm do francês e do inglês, designa ao mesmo tempo: 1) a totalidade 

dos empregos que eram reconhecidos na linguagem administrativa e estavam presentes nas 

classificações de recenseamentos do Estado; e 2) faz referência a profissões liberais e 

científicas ou learned professions, delas fazendo parte, notadamente, os médicos e os juristas. 

Um terceiro termo, oriundo da terminologia francesa, metier (ofício), tem uma origem comum 

no Ocidente: as corporações instituídas a partir do século XI. Nessas corporações, havia a 

distinção entre quem tinha direito ao corpo, ou seja, aquele que podia fazer parte de uma 

corporação reconhecida, e quem não tinha direito, tais como, os jornaleiros, trabalhadores 

braçais e pessoas sem qualificação (DUBAR, 2005).  

Com o surgimento das Universidades no século XIII, o trabalho passa a ser 

considerado uma arte, concernente a todos os que pertenciam a essas corporações. As artes 

liberais e as artes mecânicas, os artistas e os artesãos, os trabalhadores intelectuais e os 

manuais faziam parte de um mesmo tipo de organização corporativa, que assumia a forma de 

ofício em cidades juramentadas, onde se professava essa arte.  

É daí, então, que deriva o termo profissão, e o simbólico se revela no seu sentido, pois 

se trata da profissão de fé cumprida por ocasião das cerimônias rituais de admissão nas 

corporações. Nessas cerimônias era realizado um juramento que comportava três 

compromissos: observar as regras, guardar os segredos e honrar e respeitar os jurados, 

inspetores eleitos e reconhecidos pelo Poder Real. Compromissos que, além de serem 

cumpridos, sinalizavam o pertencimento à profissão. 

 À medida que as Universidades foram se desenvolvendo e se consolidando, as Artes 

Liberais e Mecânicas começam a se dissociar. Daí a oposição entre as profissões cuja 
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produção cabe mais ao espírito que à mão, e aos ofícios em que as mãos trabalham mais que a 

cabeça. Estes, oriundos das artes mecânicas; aquelas, oriundas das Sete Artes Liberais. 

Essa oposição, que remonta à Idade Média, reproduz-se através dos séculos, criando 

distinções socialmente estruturantes e classificadoras, tais como: cabeça/mãos, trabalhadores 

intelectuais/manuais; ou seja, a clássica separação entre teoria e prática, as quais alimentam 

discussões até hoje, no seio, sobretudo, da academia. Dubar (2005) evidencia a observação de 

Heilbron (1986) ao considerar que, ao lado dessa oposição, havia o reconhecimento de uma 

profunda semelhança manifesta na dignidade e na qualidade de um Estado juramentado, 

socialmente legítimo e pessoalmente incorporado, graças à eficácia simbólica dos ritos 

sociais. 

A recorrência às observações de Dubar (2005) são ilustrativas para melhor 

relacionarmos a eficácia simbólica que se manifesta ainda hoje, quando a Universidade põe 

em ação dispositivos rituais com finalidades simbólicas, que podem ser percebidos como 

dispositivos restritos, uma vez que têm caráter imediato, local, e cujos efeitos podem ser 

utilizados por outros atores – entre os quais, o mundo do trabalho. Sob esta ótica, os 

estudantes, ao ingressar na Universidade, observam-na como possibilidade de vir a ser um 

passaporte para o mundo do trabalho. Por um lado, o ofício, em sua forma ritualizada, 

constitui um meio pelo qual eles pensam estabelecer sua posição na vida. Por outro lado, a 

eficácia do rito tem ligação com seus efeitos, os quais, uma vez utilizados por outros atores, 

têm o seu poder reafirmado. 

Nesse contexto, os ritos têm sua eficácia simbólica, pois o fato de o indivíduo estar 

ligado a uma profissão define sua posição na ordem social, assim como seus direitos, 

dignidades e obrigações; e, por conseguinte, atesta seu pertencimento a um Estado 

juramentado, em nível mais elevado.  

Devemos assinalar que as referências acima descritas se relacionam a uma sociedade 

na qual os eventos procedem de uma explicação, sendo possível dizer o que é e o que não é 

possível ser característica das sociedades tradicionais. No entanto, admitimos que, ainda hoje, 

os ritos ocupam espaços em nossa sociedade contemporânea, com a função de organizar, de 

reproduzir, de dar ao indivíduo a certeza de como as coisas funcionam, de como ele deve ser e 

agir, para ser aceito pelo establishment social (ELIAS, 2000). As palavras establishment e 

established são utilizadas, em inglês, para designar grupos e indivíduos que ocupam posições 

de prestígio e poder. Um establishment é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido 

como uma “boa sociedade”, mais poderosa e melhor, uma identidade social construída a partir 
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de uma combinação singular de tradição, autoridade e influência: os established fundam o seu 

poder no fato de serem um modelo moral para os outros (ELIAS e SCOTSON, 2000).  

Essa incursão na história dos rituais nos favorece a compreensão da eficácia simbólica 

dos ritos, pois, por meio deles, os indivíduos definem sua posição na ordem social, têm 

garantido os direitos, assim como suas obrigações. O valor dos rituais adquire importância, 

por conceder autoridade e legitimidade, quando organiza e estrutura as posições de certas 

pessoas, os valores morais e as visões de mundo (RODOLPHO, 2004). Dessa forma, é 

possível “trazer os diversos acontecimentos diários que envolvem os indivíduos para dentro 

de uma esfera de controle e ordem, esfera esta coletiva, social” (RODOLPHO, 2004, p.139). 

Ampliando ainda mais a nossa visão acerca dos ritos, é possível falar sobre os ritos de 

passagem, relacionados às mudanças mais significativas pelas quais passamos em nossas 

vidas, quais sejam, o nascimento, entrada na vida adulta, casamento e morte (HELLER; 

NOTAKER; GAARDER, 2000). Esses acontecimentos estão presentes em quase todas as 

culturas e simbolizam uma iniciação no sentido de que é sempre possível “morrer” e 

“renascer”, mas em nova condição. 

As análises que vimos efetuando sobre a passagem dos estudantes do Ensino Médio 

para a Universidade, bem como os aspectos relacionados a sua chegada à Universidade, 

configuraram-se, conforme vimos, como uma passagem cuja simbologia de morte/vida se 

assemelha a um renascimento. Eles passam a incorporar os rituais da vida acadêmica (como 

as normas, regulamentações, horários, entre outros); e, aos poucos, vivenciam um sentimento 

de pertencer, de se sentir incluído, identificado com essa nova vida. Uma experiência que 

deve acompanhá-los durante todo o processo formativo, e estender-se durante a vida; pois 

“viver é continuamente desagregar-se e reconstituir-se, mudar de Estado e, dessa forma, 

morrer e renascer” (VAN GENNEP, 1978, p.157).  

 

3.3 “É difícil a adaptação” (Isaac) 

 

“A minha grande dificuldade foi entender a Instituição; [isso é] um fato que até hoje 

me atrapalha muito. O que era „engate‟? eu não sabia o que era „engate‟! Eu vim descobrir o 

que era „engate‟ no período passado”. É dessa forma que o estudante Lattes se manifesta ao 

lembrar-se de quando chegou à Universidade. Sentia-se perdido, não conhecia os caminhos da 

Instituição, por onde deveria andar, mover-se, nesse mundo novo e diferente para ele. Essa é 

uma realidade muito comum aos estudantes que ingressam no Ensino Superior, e ela se 
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relaciona a outras, como as situações que levam ao fracasso e abandono do curso, frequentes 

na chegada do aluno à Universidade. 

Se o problema ainda é entrar na Universidade, permanecer nela constitui desafio para 

o discente. Para este fim, é necessário que o estudante tenha como tarefa primeira em seu 

ingresso nesse universo a aprendizagem do ofício de ser estudante (COULON, 2008). Nesse 

sentido, é preciso que ele aprenda a integrar-se à vida acadêmica, para que não se sinta como 

um estrangeiro nesse mundo novo, e evite, dessa forma, sua autoeliminação. É precisamente a 

necessidade de ser reconhecido e aceito que deve mobilizar os objetivos dos estudantes para 

chegar à Universidade e ali permanecer. 

Tornar-se estudante é um ofício. Então, é preciso conhecer as regras desse jogo e 

aprender a usá-las, isto é, aprender a tornar-se um estudante profissional. Isso significa 

considerar esse novo status como sendo uma nova profissão, com requisitos, ferramentas e 

regras inerentes a ela. Porém, a incorporação e apreensão dessas regras têm sido um problema 

aos estudantes novatos. Isso porque o Ensino Médio não os qualifica a essa passagem; ao 

contrário, lá os ritos, conforme referimos, levam à repetição, à aceitação e à concepção de que 

estão “em casa”, havendo uma espécie de naturalidade.  

Na chegada à Universidade, o estudante precisa adaptar-se aos códigos, fazer bom uso 

daquilo que essas instituições têm e lhe podem oferecer. A observância das regras é, então, 

fundamental, assim como a assimilação das rotinas. Ao estudante desse nível cabe, desta 

forma, antes de qualquer preocupação com o saber das ciências, aprender como se 

movimentar nesse que vai ser o seu mundo, ainda que por breve tempo.  

O licenciando Lattes revela os riscos pelos quais passou quando, além de se sentir 

perdido ao chegar à Universidade, “não sabia que podia trancar disciplina”. Matriculou-se, 

entre outras, na disciplina Introdução à Física, ministrada à época por um professor substituto, 

que “foi lá [na sala de aula] no primeiro dia de aula, disse seu nome, fez um monte de coisas, 

disse que ia fazer o curso assim, assim e tal. Aí ele desapareceu e reapareceu a uns três dias do 

fim do período e disse que era para a gente escolher trinta questões de Física do Ensino 

Médio, de qualquer conteúdo, responder e entregar a ele. Essa foi a minha Introdução à 

Física”.  

Lattes assinala que “foi para frente” e, no segundo período, ainda “sem conhecer a 

Instituição”, matriculou-se em Física I com outro professor substituto. Esse professor “tinha o 

disparate de abrir o livro […] colocava em cima da mesa e lia o conteúdo, levantava e 

explicava o que ele tinha acabado de ler. Eu não tinha tido Introdução à Física, […], Física I 
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[…], aí eu pensei comigo: „eu saí de Picos, a 310 quilômetros daqui [de Teresina] pra ver um 

indivíduo desse ler um livro na minha frente‟? Aí reprovei, e meu IRA foi lá pra baixo.”  

A experiência pela qual passou Lattes foi dramática. Como estudante em fase de 

conclusão do curso, ele sabe, hoje, o que desconhecia quando ingressou na Academia: o 

perigo de uma reprovação. Por exemplo, ter o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 

prejudicado por uma reprovação significa ficar limitado ao concorrer a programas 

institucionias, como Monitoria, PIBIC, entre outros, que adotam o IRA como um dos critérios 

para ingresso neles.  

A adoção de um discurso vitimista do tipo ─ não aprendi nada porque aquele professor 

não ensinou nada ─ não se aplica ao caso de Lattes. Suas duras experiências ocorreram em 

face das circunstâncias com as quais deparou naquele momento: ser aluno de um professor 

que não o orientou e não criou condições que facilitassem sua aprendizagem. Como estudante 

do curso noturno, Lattes destaca “a falta de compromisso da Instituição com o curso noturno, 

porque não adianta eles criarem curso que eles não conseguem manter”. Como estratégia de 

superação para seu problema, Lattes foi orientado por uma professora efetiva do curso, a 

pagar, como ouvinte, Introdução à Física. 

A dificuldade de entender a Instituição revela o estranhamento pelo qual os estudantes 

passam quando têm de romper com as referências anteriores. São rompimentos com um 

passado próximo, que lhes era familiar, no qual se sentiam bem, adequados a um contexto e 

suas regras, como era no Ensino Médio. Agora, na Universidade, as referências anteriores 

começam a perder-se, a ser “esquecidas”. Em seu lugar, abre-se um mundo estranho, no qual 

se passa a conviver com os perigos, as tensões e as inseguranças que lhe são próprias. A perda 

das referências antigas os deixa ansiosos, e as novas demoram a estabelecer-se, de modo que é 

necessária uma aprendizagem que permita seu prosseguimento a um status posterior, que é a 

nova condição de estudante universitário. No processo de adaptação à vida acadêmica, as 

dificuldades vivenciadas pelos discentes se relacionam não somente com o conhecimento 

físico da instituição ou à apreensão das normas acadêmicas, mas envolve, também, o 

conhecimento, pertinente, por exemplo, a Matemática e a Física. 

Isaac considera que “é difícil a adaptação; você pensa que […] tinha visto tudo no 

Ensino Médio, mas aquilo era somente a ponta do iceberg. A sua mente tem que ter uma 

adaptação matemática muito forte […]. É um processo que você vai se adaptando nos três 

primeiros períodos, eu acho que é a média”. Para Tiomno, a maior dificuldade que sentiu 

quando ingressou na Universidade foi o fato de ter vindo de “Escola Pública […] porque por 
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mais que a Escola Pública seja boa ela não ensina a Física completa no Ensino Médio. […] Aí 

chega aqui e encontra dificuldade, no início, principalmente”. 

A adaptação dos estudantes à nova vida é difícil, pois, além da apreensão dos códigos 

e das regras de como se conduzir na Academia, há aquelas relativas às dificuldades de 

adaptação aos conteúdos das disciplinas, a exemplo da Matemática, cujas lacunas no 

conhecimento remetem às suas experiências formativas durante o Ensino Médio. No Curso de 

Licenciatura em Física da UFPI, as dificuldades de relação com os saberes da Matemática 

motivaram a criação e inclusão, na Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Física, da 

disciplina Pré-Cálculo, sendo essa uma via para atenuar as reprovações e a prosseguir nos 

estudos, embora não haja garantia que, de fato, essas reprovações não continuem a acontecer.  

Galileu atenta para o fato de que “[…] no Ensino Médio, a gente estudava apenas para 

responder um trabalho que o professor passava, uma tarefazinha, não tinha aquele hábito de 

estudar ali e fazer jus à profissão de estudante”. Galileu chama a atenção para um aspecto 

relevante da vida de estudante, que é a necessidade de conquistar sua autonomia diante dos 

estudos, fato que pode propiciar vantagens dentro da Universidade e fora dela. Buscar a 

autonomia deve se tornar, além de uma conquista permanente, um reconhecimento de que 

somos seres inacabados, uma obra em construção; sendo assim, é preciso uma dedicação 

maior aos estudos, às leituras, às conversas com os professores. Estar na Universidade – mas 

não somente nela – exige maior gama de responsabilidades, o que requer aprendermos a ser 

conscientes nos aspectos pessoais, sociais, políticos, éticos, requisitos fundamentais à 

apreensão da autonomia. 

As aprendizagens mencionadas, quando realmente ocorrem, alçam o estudante à 

categoria de veterano, ou seja, é agora um deles, não mais um outsider (ELIAS, 2000), mas 

um estabelecido. Nesse sentido, retomando nossas considerações sobre o rito, ele é, assim, 

cumprido: as tensões são apaziguadas e o ofício de estudante está em latência de se constituir. 

É o momento do domínio dos códigos que regem a vida acadêmica, e dominá-los significa 

deixar claro aos professores a detenção de conhecimento necessário para exercê-los. Significa 

demonstrar que adquiriu competências fundamentais dessa nova fase de estudante.  

As competências se demonstram de inúmeras formas. Não se restringem aos 

momentos das avaliações formais. Os momentos informais são, também, reveladores da 

apreensão dos novos códigos pelos estudantes, pois, por meio desses, serão capazes de 

demonstrar domínio da escrita, capacidade de expressar-se, de resolver problemas 

relacionados à vida acadêmica, tais como matrículas, trancamentos, participações em 



72 

 

Programas oferecidos pela Instituição, a exemplos do Programa de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Ou 

seja, aquela “naturalidade” que era peculiar ao estudante quando cursava o Ensino Médio é 

reativada agora, mas, em outro estado, e em outro nível. 

 

3.4 Tornar-se um “membro” 

 

Familiarizados com essa nova cultura, a da vida universitária, tornar-se membro dela é 

uma questão de sobrevivência. Para Coulon (2008), tornar-se membro significa passar para a 

condição de nativo, sendo esse novo status possível pelo domínio da linguagem do grupo e da 

compreensão da forma como esse grupo está organizado. Mas tornar-se membro significa 

mais que fazer parte dessa nova organização, dominar seus códigos e adotar o status de 

nativo; é preciso demonstrar aos outros que possui competências e, mais ainda, ser 

reconhecido por esses outros (professores, colegas) como detentores destas.  

O estudante Galileu reconhece que “quando a gente chega aqui […] vai ter que se 

responsabilizar pelas notas, por seu andamento no Curso, tem que se reeducar, saber criar 

hábitos de estudo. […] A gente tem conseguido esse direito de estar levando o curso em bloco 

fechado até hoje, sem deixar nenhuma disciplina para trás”. O estudante nos permite inferir, 

por meio desse direito de seguir no Curso sem deixar nenhuma disciplina para trás, sua 

conquista da condição de ter-se tornado membro e adquirido o status de nativo. 

O reconhecimento pelo outro dessa nova condição – a de membro – é possível, pelo 

fato de o estudante demonstrar uma naturalidade autêntica na forma como se conduz na 

Universidade, ao realizar coisas como se fossem rotina, sem pensar, sem montar grandes 

estratégias para resolvê-las. Revela, então, hábitos incorporados que obedecem a esquemas de 

pensamento e ação, a que Bourdieu (1992) denominou habitus. Então, se, por um lado, esses 

esquemas incorporados geram novas atitudes e favorecem a aquisição de novos esquemas, por 

outro, essas aquisições não se ancoram em um habitus dado de uma vez por todas, infalível e 

fonte inesgotável. Ao contrário, as aquisições se produzem em um movimento sempre 

contínuo, constantemente renovado, gerador de novas experiências, enriquecedoras ou não, 

que se sedimentam sobre as anteriores. 

Acompanhando essa problemática acerca da chegada dos estudantes à Universidade, 

Ezcurra (2007) destaca dificuldades relacionadas ao seu desempenho, que podem desencadear 

impactos adversos e, por vezes, severos, como o abandono, a reprovação e a evasão. Essa 
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questão nos impele a compreendê-la a partir de duas situações interdependentes. A primeira 

diz respeito ao fato de que, segundo a autora, na América Latina, nesses últimos anos, houve 

considerável acesso à Universidade das classes sociais menos favorecidas, que padecem de 

um déficit de capital não somente econômico, mas também cultural. 

A segunda nos remete a uma discussão que emerge a partir das próprias universidades, 

e está relacionada às suas práticas educativas, práticas essas que incidem no desempenho dos 

estudantes. A questão que aqui se salienta é se essas instituições consideram, na chegada à 

Universidade, o ingresso de discentes com acentuado déficit de capital tanto econômico 

quanto intelectual; como se preparam para lidar com situações dessa natureza. Se há um perfil 

de aluno desejado, implícito nos ideais institucionais, como lidar com o aluno real que 

ingressa na Universidade?  

Lembramos, a propósito, de uma passagem dimensionada pelo estudante Toimno, 

quando chegou à Universidade para cursar a Licenciatura em Física, e o professor disse: “isso 

aqui vocês viram no Ensino Médio […]”. E eu respondia: “Ah, eu não vi, não!” “Aí chega 

aqui e encontra dificuldade, no início, principalmente”. Essa angústia revelada pelo aluno 

atesta as lacunas de conhecimento especificamente no campo da Física, cuja herança é 

atribuída aos estudos realizados no Ensino Médio, em que, segundo Isaac, o que se vê é 

“somente a ponta do iceberg”. Nessa brecha, entre o aluno que é esperado pela Universidade e 

o que de fato ela recebe (o aluno real), pode estar o obstáculo para excluir estudantes sem os 

devidos capitais ditos corretos (EZCURRA, 2007).  

A chegada à Universidade, de alunos com déficit de capital cultural é tão nefasta 

quanto o déficit de capital econômico, sendo um princípio de diferenciação poderoso 

(BOURDIEU, 1992). Trata-se, portanto, de um vetor crítico que se encontra distribuído de 

modo desigual de acordo com as classes sociais. Estas são, como consequência, centrais no 

processo de reprodução social. Embora os alunos entrevistados venham superando 

dificuldades nesse sentido, eles próprios lembram situações em que “de uma turma de 

cinquenta alunos passam sete ou oito. É a média”.  

Retomando as recorrentes falas dos estudantes acerca da precariedade do Ensino 

Médio nas escolas públicas em que estudaram, embora não seja este nosso objeto de 

investigação, consideramos ser pertinente realçar alguns sentidos que eles atribuem à 

educação nesse nível. Ao fazer referência às dificuldades encontradas quando chegou à 

Universidade, Tiomno enfatiza que, “para quem passa de escola pública sente dificuldade, 

sente muita, porque por mais que a escola pública seja boa ela não vê a Física completa no 
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Ensino Médio”. Então, essa lacuna de conhecimento acaba “exigindo um esforço a mais, 

porque se tivéssemos visto aquele conteúdo no Ensino Médio, certamente, ao ser introduzido 

aquele conteúdo, já havia uma teoria formada. Simplesmente não viu, tem que começar tudo 

praticamente do início”.  

Diante das discussões que envolvem a análise da professora Ana Maria Ezcurra, sobre 

a chegada às Instituições de Ensino Superior de estudantes oriundos das camadas populares 

com déficit de capital cultural, enfatizamos, nesse sentido, a necessidade de uma educação 

científica de qualidade, desde a educação básica incluindo, consequentemente, a educação 

superior. Essa, de certa forma, vem se esforçando para melhorar a formação dos estudantes, 

assim como diminuir os índices de evasão por meio de ações, a exemplo do  Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid).  Dentre os objetivos do Programa, 

destacamos a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de Licenciatura das instituições de educação superior. Conforme 

referimos, os licenciandos participantes dessa pesquisa atuam no PIBID, o que lhes possibilta 

a inserção no cotidiano de escolas da rede pública de educação de modo a promover a 

integração entre educação superior e educação básica. As experiências vivenciadas pelos 

discentes no PIBID serão evidenciadas ao longo dessa pesquisa. 

As dificuldades que a experiência formativa coloca aos discentes são diversificadas, e, 

nesse sentido, para o estudante Lattes, “a maior dificuldade mesmo foi na parte da Física 

Experimental, porque, definitivamente, eu não tenho habilidades manuais e lá requer muito 

isso”. Gleiser considera que a maior dificuldade pela qual passou foi “realmente entender a 

Física Aplicada. Hoje é que eu já estou começando a compreender. Sabia, por exemplo, uma 

fórmula matemática, mas não sabia dizer o que ela „dizia‟ fisicamente”. Os estudantes 

expressam, por meio de suas falas, dificuldades vivenciadas no Curso, relacionadas com o 

aprender e com o saber que se manifestam, por exemplo, na dificuldade de interpretar o 

mundo, os acontecimentos à nossa volta, o que implica a mobilização do estudante em direção 

ao saber. 

Para compreender mais apropriadamente essa relação, inspiramo-nos em Charlot 

(2005), para quem a relação com o saber é uma condição que se estabelece desde o 

nascimento, uma vez que, ao nascer, nos vemos submetidos à obrigação de aprender, sendo 

essa condição que nos torna humanos. Isso requer que façamos um movimento que será 

sempre longo, complexo e jamais acabado, no sentido da apropriação de um mundo 

preexistente. Essa apropriação obrigatória desencadeia três processos relacionados entre si: de 
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hominização (tornar-se homem), singularização (tornar-se exemplar único) e socialização 

(tornar-se membro de uma comunidade).  

Nessa confluência de relações, o desejo de aprender toma relevância e impulsiona, por 

sua vez, o desejo de saber; o desejo de interpretar o mundo, nossa vida pessoal, e os 

acontecimentos que envolvem a vida das outras pessoas. Direcionar-se para o saber pressupõe 

mais que motivação, uma mobilização, que se refere a uma dinâmica interna do estudante, 

como este dá sentido às suas ações, articulando-as com o problema do desejo.  

Desejar é uma característica própria do sujeito, e esse desejo é o desejo do outro, do 

mundo, de si próprio. Desejo de saber e de aprender que se manifesta quando o sujeito 

experimenta o prazer de aprender e saber (CHARLOT, 2000). É esse sentimento que Gleiser 

refere quando pontua que sabia, “por exemplo, uma fórmula Matemática, mas não sabia dizer 

o que ela „dizia‟ fisicamente, mas agora sei”; assim expõe, expressando um misto de alegria 

na sua voz. 

Não há, pois, um desejo estabelecido a priori, mas um desejo que se vai construindo a 

partir do envolvimento dos estudantes com o aprendizado da Física, quando, também, 

participam de “projetos aqui da própria Universidade, dando aulas no Pré-Vestibular popular, 

[quando] tive que ler, tive que estudar e foi onde eu consegui absorver alguma coisa 

realmente da Física”, reforça Gleiser.  

As experiências que os estudantes vivenciam enfatizam a questão do sentido e 

significado, os quais, entendidos da perspectiva de Charlot (2005), referem-se ao fato de que, 

quanto mais significativo for o que está sendo ensinado, mais o aluno se põe em movimento, 

se mobiliza para se relacionar com aquele conteúdo, como foi o caso do estudante Gleiser. 

Essa condição, que é a ideal, não é, no entanto, a que predomina. Para o autor, o sentido que a 

maioria dos estudantes dá à escola se relaciona a obter o diploma, conseguir emprego, ganhar 

dinheiro. Quase nunca fazem referência ao saber e ao aprender como via para chegar à escola 

e à profissão. Terminam, assim, por estabelecer com estas uma relação mágica. O estudo que 

realizam é frágil por não fazer sentido em si mesmo, mas somente em um futuro distante.  

Na direção das referências sinalizadas por Charlot a respeito do desejo, Macedo 

(2010) destaca as insistentes falas de Gaston Pineau sobre o polo da erosformação, como uma 

experiência humana constituinte das situações de aprendizagem, na qual “o desejo constitui a 

erótica implicada à constituição do sujeito e sua formação” (MACEDO, 2010, p. 78). Ou seja, 

o desejo, como condição humana e como um dos fundamentos da formação, mobiliza nossa 

inteligência, nosso desejo de saber, nossos projetos de vida, nossa felicidade. Mobiliza, 
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sobremaneira, uma educação para a formação de seres humanos criativos, com suas 

singularidades reconhecidas e valorizadas. 

Concordamos com Charlot e com Macedo quanto ao reconhecimento de que a 

erosformação ─ a formação pelo desejo ─ é pouco valorizada em nossos contextos 

formativos. A nossa educação contemporânea racionaliza excessivamente os processos 

educacionais, e o desejo é apenas um resíduo, descartado a qualquer momento, algo sem 

importância. Macedo (2010) assinala, ainda, que as:  

 

Errâncias desejantes assim como os delírios criativos não podem ser ceifados 

em nome de uma ordem educacional rígida que a tudo molda em nome de 

uma burocracia castradora. Castrações compulsivas e temporalidades 

impostas em processos ditos formativos implicam em recalques, lutos não 

elaborados, perversões, desistências e parcialidades neurotizantes nesses 

processos (MACEDO, 2010, p. 78-79). 
 

A formação, tal como Macedo a concebe e na qual nos inspiramos, envolve, de forma 

articulada, os polos da autoformação, heteroformação, ecoformação. Compondo esses polos, a 

erosformação ou formação pelo desejo, mais do que nunca é fundamental para atualizar 

processos complexos, como os psicossociais, nos quais o desejo e o inconsciente estão 

humanamente imbricados. 

Uma perspectiva diferente da anterior, relacionada à questão do aprender, é a exposta 

por Zabalza (2004). O autor enfatiza a necessidade de se estabelecerem relações com os 

estudantes como a um adulto, o que nem sempre acontece, apesar de seus dezessete, dezoito 

anos, de certa forma, conferir-lhes esse status. Essa constatação ocorre ao menos legalmente, 

de modo que o estudante deverá ter capacidade de decisão, para, por exemplo, estar apto a 

participar de diferentes órgãos institucionais (assembleias, conselhos etc.), intervindo em 

decisões, como nas escolhas de membros para a reitoria, departamentos, coordenações 

(ZABALZA, 2004). 

Nesse sentido, o estudante universitário deverá ser capaz de seguir seu caminho, traçar 

um projeto de vida, embora isso nem sempre aconteça na Universidade. Sendo uma pessoa 

que se encontra em processo de formação, de aprendizagem, a dimensão pessoal concernente 

à compreensão de como os alunos aprendem, de como se envolvem com os conteúdos que são 

explicados e como estes transitam por suas mentes e seus corações nem sempre são motivos 

de preocupações e saberes dos professores. 

Essa reação dos professores diante do processo de aprendizagem dos estudantes pode 

ser compreendida como algo que não lhes compete diretamente, ao tempo em que criam uma 

visão da aprendizagem como algo que depende somente do aluno e não do professor (Id. 
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ibid.). Sob este ponto de vista Gleiser esclarece suas imensas dificuldades no curso, 

relacionadas à aplicabilidade da Física, como já mencionado. E os sentidos dados por ele são 

reveladores do quanto se ressente da falta de assistência dos professores, conforme expõe: “o 

professor não dava essa assistência […] tem que ter o acompanhamento de alguém que já sabe 

aquilo ali para instruir alguma coisa. Agora, para ser sozinho, eu tive muita dificuldade. 

Faltou mais assistência”. A falta de assistência referida pelo discente se relaciona a falta de 

acompanhamento do processo de aprendizagem do estudante pelo professor.  

Nesse sentido, a relação ensino/aprendizagem toma um direcionamento, pelo qual 

ensinar fica a cargo do professor, e aprender passa a depender da inteligência, motivação e 

esforço que o aluno possa dedicar à sua formação (ZABALZA, 2004). Seria o caso de pensar 

que nós, professores, muitas vezes, somente ensinamos e que a aprendizagem dos alunos é 

algo que não nos compete diretamente. Então, desse ponto de vista, contribuímos muito pouco 

naquilo que o aluno já tem, qual seja, a motivação, os conhecimentos prévios, expectativas 

pessoais, ou capacidade de trabalho, esforço. 

Embora reconhecendo a importância da capacidade e da motivação dos estudantes 

como fundamento para que a aprendizagem ocorra, enfatizamos a necessidade da participação 

do professor com orientações precisas no processo de aprender. Então, é na relação que 

envolve o estudante, o professor e a Universidade que, de fato, a aprendizagem se desenvolve. 

A Universidade seria, dessa forma, concebida mais como uma Instituição de aprendizagem do 

que uma Instituição de ensino. 

Diante do exposto, ao iniciar o capítulo, buscando compreender os sentidos que os 

estudantes atribuem à escolha da profissão e à chegada à Universidade, as reflexões, em seu 

conjunto, nos possibilitaram a compreensão de que esse movimento se efetua em uma rede de 

interdependências de eu, outro e outros – os discentes, seus pais e professores, a 

Universidade. Estas interdependências influenciam, de certa forma, as escolhas dos 

estudantes, porém, as configurações nas quais se encontram os impelem a opções mais 

realistas, ancoradas em escolhas urgentes, mais de acordo às suas necessidades, como, por 

exemplo, conseguir emprego fácil. Isso implica compreender as opções feitas pelos discentes 

a partir da dinâmica das configurações sociais. Isto significa dizer que, se a escolha de uma 

profissão é motivada inicialmente por sonhos, esta se modifica, se transforma, fato que 

confirma o redimensionamento constante das configurações.  

Nossas reflexões se direcionam também à compreensão de que a chegada dos 

discentes à Universidade revela, pelas experiências que vivenciam, um sentimento de querer 

pertencer, futuramente, a uma profissão, no caso dos discentes, a profissão de professor, 
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apesar dos paradoxos que a permeiam. Esse fato é significativo, pois, pertencer a uma 

profissão é incluir-se em um mundo, ser aceito por um grupo. É, também, construir uma 

biografia, ou seja, uma identidade-para-si, que, no entanto, se constrói articulada à presença 

do outro, constituindo, dessa forma, a identidade social. Estas relações entretecidas são 

aproximativas da construção de uma identidade que se anuncia pelas experiências vivenciadas 

pelos discentes nesse início da formação. 

No Capítulo 4, intitulado Os sentidos da Formação, as experiências formativas dos 

licenciandos serão analisadas tendo com eixo as relações estabelecidas com os professores 

formadores; incluindo as reflexões em torno do bacharelado e licenciatura. Nos deteremos nos 

embates, ambivalências e paradoxos que permeiam essas relações, considerando que o que 

está em jogo é a formação e a construção da identidade profissional dos licenciandos. 
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CAPÍTULO 4 - OS SENTIDOS DA FORMAÇÃO  

 

Neste capítulo, nos mobilizamos à compreensão dos Sentidos da Formação, partindo 

da seguinte pergunta: ─ Qual a relação entre o sentido da formação vivenciada pelos 

licenciandos do Curso de Física e a construção da identidade profissional? Conjecturamos que 

a formação envolve o conjunto das relações, influências e implicações entretecidas entre 

discentes e docentes, incluindo a discussão entre o bacharelado e a licenciatura, como 

aspectos do desenvolvimento de uma identidade profissional. Nesse sentido, buscamos 

compreender a formação dos licenciandos acontecendo nos cenários institucionais, 

realizando-se na dinâmica dos atos de currículo,
8
 e, portanto, considerando a emergência do 

instituído e instituinte, “concebido e refletido de maneira não apartada, relacional […], com 

todas as contradições, opacidades, ambivalências e paradoxos que as práticas humanas 

constituem e expressam” (MACEDO, 2011, p. 109). 

Para Honoré (1980), o conceito formação geralmente está associado a alguma 

atividade, tratando-se de uma formação para algo. Nesse sentido, a formação tem uma função 

social de transmissão de saberes, de saber-fazer e de saber-ser, que é exercida em benefício do 

sistema socioeconômico ou da cultura dominante. Podemos entender, também, a formação 

“como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com o 

duplo efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências 

do sujeito” (GARCÍA, 1999, p. 19).  

É possível falar-se ainda na formação como instituição, ao nos referirmos a estruturas 

organizacionais que planejam e desenvolvem as atividades de formação (FERRY, 1991). A 

formação pode, portanto, adotar aspectos diferentes, considerando o ponto de vista do objeto 

─ quando se organiza exteriormente ao sujeito ─ ou do sujeito ─ quando a formação advém 

de uma iniciativa pessoal.  

Existe, sem dúvida, um componente pessoal na formação, pois esta não se confina a 

um discurso técnico ou instrumental, meramente. O componente pessoal evidencia um 

discurso axiológico, que inclui finalidades, metas e valores, e, portanto, ressalta fins ou 

modelos a alcançar, conteúdos e experiências a assumir, as interações do sujeito com o 

contexto social, cultural, axiológico, estímulos e planos de apoio no processo. Trata-se de um 

componente que mantém relação com o ideológico-cultural como sendo um espaço que define 

o sentido da formação como um processo (GARCIA, 1999).  

                                                           
8
 O conceito de atos de currículo encontra-se na p. 101 desta tese. 
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Para Macedo (2010; 2011), a formação é experiencial e se realiza na existência de um 

Ser social capaz de transformar informações, acontecimentos e conhecimentos em 

experiências significativas. Deste modo, o Ser aprende em suas itinerâncias e errâncias 

aprendentes, nas relações consigo – autoformação – com as coisas, as instituições, o mundo – 

ecoformação – e com o outro, suas diferenças e identificações – heteroformação. 

A heteroformação ─ polo da formação ─ nos proporciona compreender que a 

aprendizagem, sendo um fenômeno relacional, potencializa sua constituição interativa, 

intercompreensiva, portanto, se realiza no contato significativo com o outro e consigo mesmo 

(MACEDO, 2010, 2011). Dessa forma, chama-nos a atenção as relações entre os licenciandos 

e docentes formadores e as imagens projetadas por estes aos futuros professores. 

Na configuração restrita à sala de aula, por exemplo, os estudantes relatam ter 

estabelecido relações com excelentes professores. Conforme Einstein, em disciplinas que 

cursou, teve a oportunidade de aulas com o mesmo professor e conta que chamou a atenção o 

fato de que o professor não tinha uma “formação […] em Licenciatura, em uma área da Física 

em si, [mas] em Engenharia; ele tinha uma didática muito boa, […] uma forma de se 

expressar muito legal. Ele procurava conversar com os alunos”. O discurso do estudante, à 

primeira vista, parece querer enfatizar a boa convivialidade proporcionada pelo professor em 

sala de aula. No processo de uma escuta sensível e compreensiva, é possível observar pelo 

tom da voz do estudante, relações reveladoras de um ambiente no qual a sociabilidade se faz 

presente impulsionado pelo diálogo como elemento chave da relação professor e aluno.  

O professor de Einstein, mesmo não tendo formação como licenciado, tinha uma 

didática muito boa, conforme o licenciando explicita. Isto faz transparecer a responsabilidade 

do docente em relação ao seu ofício e, também, ao envolvimento afetivo, abertura à 

horizontalidade nas relações com os estudantes, entrevisto na “conversa” que o professor 

procurava ter com os discentes. Nesse sentido, a formação/heteroformação emerge como um 

valor que deve ser cultivado “numa sociedade que nos ensinou basicamente a nos formar na 

competitividade em detrimento da cooperação; na ultrapassagem do outro em detrimento da 

experiência da comunhão” (MACEDO, 2010, p. 74). 

A heteroformação como experiência cooperativa, mútua, como coformação, não é, no 

entanto, uma posição tomada como um valor concernente ao ser professor, para o conjunto de 

docentes que atua na Licenciatura em Física. O estudante Lattes, por exemplo, não traz 

lembranças favoráveis de relações com alguns professores. Ele recorda de vivências em que 

“não existia um contato [do professor] com os alunos; praticamente [o professor] não se 
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dirigia ao aluno. Na parte do Laboratório, deixou a desejar o convívio social do professor, 

pois tem alguns professores que […] não nasceram para conviver com ninguém. São 

extremamente arredios. Eles não gostam […] é de um aluno ou de outro […], não; eles não 

gostam de se relacionar com as pessoas”.  

O que os estudantes ponderam nas falas acima evidencia a falta de interação entre 

professor e aluno, o que nos conduz a compreensão de que o papel que o professor desenvolve 

em sala de aula, incluindo as relações que estabelece ou não, com os estudantes nesse espaço, 

reflete, de certa forma, suas relações com a sociedade. Nesse sentido, Abreu e Massetto 

(1990, p. 115)  afirmam que “é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas 

características de personalidade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos; 

fundamenta-se numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete 

valores e padrões da sociedade”. 

Logo, para aprender, é necessário que haja um clima e um ambiente propícios para 

esse fim, em que predominem relações de aceitação, confiança, respeito mútuo e sinceridade 

(ZABALA, 1998). De um lado, é diferente um estudante lembrar-se de um professor cujas 

aulas eram interessantes e que dialogava com eles. Por outro lado, é um pesar evocar 

lembranças de um ambiente e imagens de relações estabelecidas com professores em que o 

imprescindível, o diálogo não se faz.  

Retomando a questão da imagem referida anteriormente, seguimos o pensamento de 

Boff (1999, p.35), quando indaga:  

 

[…]que imagem de ser humano projetamos quando o descobrimos como um 

ser-no-mundo-com-outros sempre se relacionando, construindo seu habitat, 

ocupando-se com as coisas, preocupando-se com as pessoas, dedicando-se 

àquilo que lhe representa importância e valor e dispondo-se a sofrer e a 

alegrar-se com quem se sente unido e ama?  

 

Transpomos a indagação para o campo da formação dos futuros professores: ─ Qual a 

imagem de docente projetada pelos professores formadores aos discentes em formação 

inicial? Pelos sentidos dos discentes, as imagens projetadas se revelam em certas 

circunstâncias favoráveis e, assim, podemos evidenciar relações em que a interação, o 

diálogo, são manifestações dessa relação entre professor e estudante. Mas, ressaltamos, 

também, conforme enfatizado pelos discentes, relações distanciadas, de falta de convívio e de 

intimidade nessas relações. A intimidade a que aludimos refere-se a trazer o aluno até a 

intimidade do movimento do seu pensamento (FREIRE, 1998), as várias idas e vindas que o 
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professor, durante a aula, pode conseguir ou não, que o estudante  acompanhe, como um 

desafio diante do conhecimento. 

Diante do que expusemos, uma terceira via de compreensão é possível no que 

concerne às imagens projetadas pelos docentes aos dicentes. Ou seja, quando o estudante faz 

referência a professores arredios, que não dialogam ou não gostam de se relacionar com 

pessoas; isso expressa relações assimétricas de poder presentes no cotidiano social, e são, de 

certa forma, transmutadas  para o contexto educacional e para a relação professor/aluno, na 

qual o professor, como aquele que ensina, exerce autoridade sobre o aluno, portanto, aquele 

que aprende (DE LA TAILLE, 1999). Dessa forma, a imagem dos docentes não está na 

dependência em si, de boas ou más influências projetadas no aluno, mas fazem parte do jogo 

da vida social, das configurações e das interdependências (ELIAS, 1995; 2005), nas quais as 

relações de poder estão presentes. Assim, a ausência do diálogo, a falta de interação e as 

decisões que envolvem o cotidiano da sala de aula são tomadas pelo professor, por aquele que 

tem a autoridade e, portanto, não pode ser questionado.  

Diante dessas considerações, enfatizamos as influências, implicações e relações entre 

professores e discentes, evidenciando as contradições, opacidades, ambivalências e paradoxos 

que permeiam as práticas humanas, e, em particular, as práticas educativas. Porém, 

reconhecemos, que para além das ambivalências e paradoxos presentes nas relações 

professor/aluno o que deve ser evidenciado é o fato de o estudante encontrar-se em formação. 

Ou seja, reconhecer que a formação acontece num ambiente de diversidade, de 

heterogeneidade, sendo esse o valor que deve ser cultivado, como a mais elevada alteridade. 

 

4.1 Afeto 

 

Não resta dúvida que um ambiente físico, social e afetivo adequados favorece e 

potencializa a aprendizagem, à medida que poderá estimular os estudantes no trabalho e no 

esforço de aprender. Ambientes em que prevalecem interações afetivas geram sentimentos de 

segurança e contribuem para formar no aluno uma percepção positiva e ajustada de si mesmo. 

A afetividade não é, pois, permissividade, mas a promoção de ambientes nos quais nos 

sentimos bem. Nesse sentido, nos chama a atenção a questão do afeto como componente 

formativo, imprescindível à relação que se estabelece entre o professor e o aluno, no sentido 

de que nos formamos também afetivamente (MACEDO, 2010).  

Desse modo, as experiências vivenciadas pelos estudantes nos remetem à reflexão 

sobre o afeto como mediador da aprendizagem e sua importância fundamental nas relações, 
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por se tratar de vivências que são essencialmente humanas. Entretanto, nas relações 

estabelecidades entre os professores e discentes do Curso de Física, nem sempre as interações 

afetivas se fazem presentes como mediadoras da aprendizagem e como componente da 

formação. 

Einstein lembra de certa ocasião em que fez uma pergunta ao professor “e ele me 

disse: ─ Não coloque palavras na minha boca! Ele falou de uma forma tão grosseira, 

arrogante, que eu disse a mim mesmo que nunca mais pergunto nada a este professor”. E 

completou: “ali foi um trauma, eu não consegui mais dialogar com ele. Simplesmente ele 

dava o conteúdo e eu ia estudar em casa. Mas jamais ia questionar ou perguntar alguma 

coisa”. O estudante demonstra um sentimento de repulsa pela atitude do professor e procura, 

de imediato, estratégias que lhe permita lidar com a situação. 

Einstein passa, então, a efetuar seus estudos em casa, para evitar o contato com o 

professor, indagar, perguntar alguma coisa a ele, além de evitar, também, uma reprovação na 

disciplina. A situação vivida por Einstein, além da preocupação com o futuro ─ evitar uma 

reprovação na disciplina ─ chama a atenção, também, para o sentimento de medo, em face do 

contexto. Quando ele diz “eu não consegui mais dialogar; jamais ia questionar ou perguntar 

alguma coisa ─ aquilo foi um trauma”, percebemos o aluno cheio de receio, com medo de 

receber sanções. Fica evidente que o estudante teme as consequências advindas da postura do 

professor, da forma “grosseira e arrogante” como foi tratado. A atitude do professor 

demonstra relações pedagógicas ásperas (MANACORDA, 2000), que pode ter a função de 

mostrar a seriedade do seu trabalho. No entanto, tal atitude inibe o diálogo e deixa o estudante 

tenso, traumatizado, como ele próprio afirma, além do fato de que situações dessa natureza os 

deixam “realmente adoecidos [...]” (COULON, 2008, p, 176).  

É possível observar, também, um mal-estar, algo desagradável, um sentimento de 

sofrimento desvelado da situação vivida. Sentimentos como esses evocam a importância do 

componente emocional nas relações, e nos levam a pensar que nossa concepção de indivíduo 

solitário é tão forte que esquecemos as lutas travadas pela nossa própria satisfação, orientadas 

desde o início para o outro, e que o procuramos para a realização de toda uma gama de 

necessidades emocionais (ELIAS, 2005).   

A experiência vivida por Einstein nos chama a atenção para a orientação fundamental 

de cada um em direção ao outro, e assinala “a profunda necessidade emocional que cada ser 

humano tem relativamente aos outros membros da sua espécie” (ELIAS, 2005, p.149). Da fala 

desvelada do estudante Einstein, observamos que a falta de diálogo, a grosseria, o trauma, o 
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constrangimento fizeram o estudante sofrer, além de afastá-lo da relação com o professor. Ao 

efetuar seus estudos em casa, a relação afetiva, como mediadora da aprendizagem, não se 

realiza. Essa situação sentida e vivida pelo estudante, desvelada na perspectiva do eu, o leva a 

pensar em se tornar um professor “para fazer diferente”.  

Wallon (1978), reportando-se à questão do afeto e sua relação com a aprendizagem, 

realça seu fundamento no vínculo afetivo que se estabelece entre o adulto e a criança, sendo 

ele o sustentáculo às etapas iniciais do processo de aprendizagem. É por meio desse vínculo 

que se opera nas relações entre pessoas que a criança vai tendo acesso ao mundo simbólico; e, 

dessa forma, vai constituindo significativos avanços no âmbito cognitivo. Esses vínculos 

afetivos, por sua vez, ampliam-se e, ao chegarem ao ambiente escolar, consubstanciam-se na 

figura do professor com implicações na relação ensino e aprendizagem. 

Em relação ao discente adulto, ele é, ao mesmo tempo, um ser que raciocina, pensa, 

abstrai, se emociona, sente, deseja, tem suas opiniões formadas, passou por várias 

experiências de vida. Embora na Universidade ele conviva de forma mais acentuada com o 

conhecimento, relacionado ao saber científico, esta é uma parte importante, porém não a 

única, de modo que há outras referências fundamentais no processo de aprender, e estas 

envolvem o afeto, a alegria, capacidade científica e, também, domínio técnico (FREIRE, 

1998). Isso nos leva a compreender que o processo de aprendizagem não se dá somente no 

campo cognitivo, mas necessita de uma base afetiva, e esta está presente nas relações 

humanas em geral. Será ela, portanto, que mediará toda a trama de relações que, na 

aprendizagem, envolve o professor, o estudante, a Instituição, os conteúdos de aprendizagens.  

A base afetiva proporciona a confiança necessária à relação professor-aluno, sendo o 

fundamento dessa relação. Porém, a aprendizagem requer a necessidade de dois personagens, 

um que ensina e outro que aprende, além de “um vínculo que se estabelece entre ambos […]” 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 47), pois não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a 

quem outorgamos confiança e direito de ensinar.  

Contudo, o discente Tiomno revela que “às vezes, com um professor mais bruto, a 

gente tem uma dúvida e chega até a não tirar […] com medo da resposta do professor. 

Ninguém tem coragem de ter aquele diálogo com ele!”. Isaac lembra-se, com certo 

desconforto, de quando “pedi para um professor meu recorrigir um relatório […]. Eu estava 

discordando. Disse: ─ „professor olhe de novo para ver o que você acha?‟. Ele começou a ler 

e eu comecei a ler junto com ele. Nós estávamos a aproximadamente quarenta centímetros um 

do outro. Ele parou de ler, olhou para mim e disse: „Você é entrosado mesmo!‟. Daí, ele 
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colocou sua cadeira a um metro…”. Durante a fala de Isaac, foi perceptível a tensão que 

tomou conta do ambiente; o estudante demonstrou sentir-se constrangido, decepcionado com 

a atitude do professor, com a forma como foi tratado.  

Diante das expressões desveladas das falas dos estudantes, como trauma, medo, bruto, 

reforçamos a prática da escuta sensível e compreensiva, considerando o eixo da ambiguidade; 

e, portanto, as implicações, influências e relações vividas pelos discentes em seu processo 

formativo. Nesse sentido, os discentes, apesar das imagens distorcidas do ser docente, seguem 

seu percurso formativo, tendo em vista sua meta ─ a de ser um futuro professor. Nas imagens 

que se delineiam dos sentidos dos discentes, estão contidas relações de poder, sendo estas 

extremamente desiguais.  

 

4.2 Poder 

 

Ao analisar o termo poder da perspectiva de Elias (2005), o autor assinala que ele se 

tem constituído, ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, ao mesmo tempo, 

equilibrado e extremamente desigual. Na concepção do autor, o poder está presente em todas 

as relações humanas, e somente há um equilíbrio de poder se existe nessas relações uma 

interdependência funcional. O poder é um evento presente no cotidiano das pessoas, mas 

existe a conotação negativa do poder, impedindo que se faça distinção entre os dados factuais 

referidos por ele e a avaliação que se faz desses dados.  

O episódio supramencionado pelo estudante Isaac é revelador de que há equilíbrio de 

poder na relação que estabelece com seu professor, dado que há, nessa relação, 

interdependência e funcionalidade, embora as relações ocorram em circunstâncias bastante 

desiguais. Na relação citada, ambos exercem coerções mútuas, mas o potencial de retenção 

recíproca daquilo que necessitam é desigual, o que implica que o poder coercitivo seja maior 

de um lado que do outro, nesse caso, obviamente, do lado do professor. Esse fato nos leva a 

compreender o poder como inerente às pessoas e às relações, pois, conforme enfatiza Elias 

(2005, p. 81), “o poder não é um amuleto que um indivíduo possua e o outro não; é uma 

característica estrutural das relações humanas ─ de todas as relações humanas”.  

Essas provas de força levantam questionamentos como: ─ “Quem tem maior potencial 

de reter aquilo de que o outro necessita? Quem, por consequência, está mais ou menos 

dependente do outro? Quem, portanto, tem que se submeter ou adaptar mais às exigências do 

outro?” (ELIAS, 2005, p.85). No caso, as situações reveladas aqui por Einstein e Isaac 
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evidenciam a fragilidade de ambos nessa relação; diante do maior potencial de coerção que os 

professores exercem e, estando em posição de maior dependência, a estratégia de 

sobrevivência usada por ambos, nesse caso, foi submeter-se e adaptar-se à situação.  

Situações como as mencionadas se verificam em outras, como a referida pelo 

estudante Lattes, a respeito da apropriação dos espaços pelos estudantes bacharéis. Lattes 

recorda que “os alunos do Bacharelado pegam as „chaves deles‟ e entram no laboratório de 

iniciação; você pensa que você não tem capacidade de conseguir iniciação científica ou 

monitoria”. Newton enfatiza assinalando que “os meninos do bacharelado são tratados na mão 

desde o início. Cada um já tem sua chave [da sala] da iniciação, cada um já tem seu 

computador… Você chega lá, tem os nomes deles nos computadores”. Lattes conclui dizendo 

que isso “deixa os alunos da licenciatura meio que oprimidos, se sentindo inferiorizados”. Os 

discentes expressam, dessa forma, sentimento de inferioridade, preconceito, relações de poder 

extremamente desiguais e nos remete mais fortemente a compreendê-las, saindo do plano 

individual para atingir o plano coletivo (do grupo). 

Nesse sentido, utilizamos o pensamento de Elias (2000) como inspiração para entender 

a situação mencionada a partir da  configuração de poder entre grupos, e a natureza da 

interdependência entre eles. O autor utiliza as expressões establishment e established para 

designar grupos e indivíduos que ocupam posições de prestígio e poder. Dessa forma, um 

establishment é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como bom, melhor, mais 

poderoso, e, assim, fundam o seu poder no fato de serem um modelo para os outros (ELIAS e 

SCOTSON, 2000). De certa forma, é assim que os bacharéis se percebem diante dos 

licenciandos, pelos sentidos desvelados por estes, em referência à configuração de poder na 

qual se encontram. 

O núcleo de uma configuração dessa natureza é o equilíbrio desigual de poder e as 

tensões inerentes a ele. Nesse aspecto, um grupo somente pode estigmatizar efetivamente 

outro, quando está bem estabelecido em posições de poder das quais o grupo estigmatizado 

está excluído. É importante compreender que o grau de coesão grupal (dos estabelecidos) – 

organização interna do grupo, identidade coletiva e compartilhamento de normas – é 

suficiente para criar um diferencial de poder, mesmo que não tenham a posse de objetos não 

humanos. 

A coesão grupal pode levar seus membros a reservar para si todos os postos de poder 

nas mais diversas instituições sociais [escolas, igrejas, clubes, conselhos etc.] (ELIAS, 2000), 

fato que pode ser compreendido na situação referida pelos licenciados quando revelam a 

posse das chaves e dos computadores pelos bacharéis, na iniciação científica. São reveladas, 
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também, na fala de Einstein, quando explicita: “aqui na Física existe um tipo de „coronelismo 

científico‟. É quando o aluno é defendido pelo professor dele, não pelo conhecimento que ele 

tem, mas pelo fato de ele fazer Bacharelado. [É] apadrinhado”. 

Elias (2000) explica que os grupos em situação de poder tendem a acreditar que são 

melhores que outros grupos interdependentes. Esses grupos (os estabelecidos), que 

reivindicam tal carisma, permitem que o contato social com membros de outros grupos 

(outsiders) ocorra por meio de tabus, etiquetas e controles sociais seja para o “louvor” ou para 

a censura. Os “estabelecidos” tendem a definir os outsiders a partir das características que 

desprezam em si, e se definem, a partir das características que mais valorizam, presentes na 

sua elite. Esta definição serve de evidência para si e para os outros. 

Einstein lembra que, quando teve a oportunidade de cursar uma disciplina com 

estudantes do Bacharelado, “a primeira pergunta do professor foi: „tem alguém aqui da 

Licenciatura?‟ E eu estava na sala e levantei a mão. Ele disse: „olha, aqui é diferente‟… eu 

fiquei assim… „olha, aqui tem que estudar‟. Eu nunca estudei tanto na minha vida, professora. 

Eu estudei muito. Nós licenciandos temos que mostrar uma competência para o professor 

poder olhar e dizer: ─ você tem uma média razoável”. Pelo exposto, os licenciandos precisam 

adaptar-se para serem aceitos e incorporados aos valores impostos e reforçados pelos 

bacharéis. Precisam se esforçar, estudar bastante, demonstrar que são competentes, pois 

somente dessa forma serão aceitos pelo professor. 

Esse evidente desequilíbrio de poder precisa ser reforçado, afinal, é cada vez mais 

acentuada a capacidade de estigmatizar os outros, e impor a estes um sentimento de 

inferioridade, sem contrapartida, situação que é possível ser visualizada na expressão do 

estudante Einstein: “como a área de ensino de Física não é valorizada e a maioria dos alunos 

que se forma, que chega até mesmo a se formar graduados em Licenciatura em Física, não vê 

[então] a perspectiva de fazer um mestrado em Educação”. 

Elias (2000) assinala ainda que a coesão que se dá entre os estabelecidos cria um 

diferencial de poder, enquanto entre os outsiders essa coesão não é suficiente para que eles 

reajam. Lattes revela que “tem professor respeitado que defende o Ensino de Física, que 

mesmo tendo feito mestrado na área de Física Aplicada diz que o desejo dele é fazer 

doutorado na área de Ensino de Ciência, e que o sonho dele é ver um mestrado [nessa área] 

aqui na Universidade Federal do Piauí. Mas uma andorinha só não faz verão”.  

Pelos sentidos desvelados da fala do discente, compreendemos que, se eles não têm 

coesão grupal suficiente para reagir, isso equivale a complementaridade entre o carisma 

grupal (dos estabelecidos) e a desgraça grupal (dos outsiders), o que acaba por criar uma 
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barreira emocional que impede uma aproximação mais estreita entre eles. Assim se criam os 

tabus, e estes persistem mesmo com a diminuição do poder social dos estabelecidos (ELIAS, 

2000). 

Para o indivíduo, o sentimento de pertença ao grupo, ou seja, o sentimento de partilhar 

o carisma equivale a uma obediência estrita às normas e obrigações grupais. No caso dos 

membros outsiders, como não partilham as normas e obrigações próprias dos estabelecidos, 

são vistos como desobedientes, o que restringe o contato com estes, sancionado pelo “medo 

da poluição”, da contaminação. 

Desse ponto de vista, a estigmatização dos outsiders segue a lógica de atribuição da 

anomia (desorganização social e familiar), o que significa considerar como defeitos grupais, 

decorrentes da situação dos outsiders, imposta e reproduzida pelos estabelecidos. Nesse 

sentido, quando os estudantes revelam situações que expressam sentimentos de opressão, 

preconceito e inferioridade, estes são vistos como decorrentes de suas qualidades humanas, e 

não de uma relação de poder. Este é um dos modos de estigmatizar, atribuindo características 

definidoras ao grupo: são desorganizados social e familiarmente (anomia) e não cumprem as 

regras. São, portanto, naturalmente inferiores. 

Para Elias (2000), o poder é um atributo das relações sociais, sendo, portanto, fruto do 

contato entre os indivíduos e das ações que a todo instante se estabelecem entre eles, quer seja 

no campo político, quer seja no econômico, cognitivo. Dessa forma, sendo o poder fruto 

dessas relações, significa que há grupos ou indivíduos que podem monopolizar ou mesmo 

reter aquilo que os outros necessitam, como conhecimento, amor, segurança. Então, quanto 

maior for a necessidade destes (outsiders), maior será a proporção de poder daqueles que o 

detêm (ELIAS, 2000). 

Essa forma diferente de compreendermos e lidarmos com o poder, vendo-o como uma 

relação que se dá no cotidiano, nas tarefas do dia a dia dos indivíduos, possibilita a 

compreensão de como as estruturas sociais acabam se configurando em grupos estabelecidos 

e excluídos (outsiders). Esse entendimento nos permite uma aproximação mais qualitativa da 

situação que vimos discutindo e que envolve os estudantes do Bacharelado e da Licenciatura 

em Física, a partir do entendimento de suas falas. Evidencia, portanto, as relações de poder 

que se estabelecem entre esses grupos, as posições que ocupam, como se autopercebem e são 

percebidos pelo outro; e como, na condição de outsiders, os licenciandos se veem afetados 

por essas relações.  
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A visualização das relações de poder entre esses grupos possibilita-nos aproximar de 

um saber oriundo dessas relações.  Gradativamente tornam-se perceptíveis dissonâncias na 

efetivação do que está contido no Projeto Político Pedagógico, e o que de fato acontece no 

percurso da formação dos licenciandos. 

 

4.3   Licenciatura ou bacharelado?  

 

Assim que ingressou na Universidade e começou a cursar a Licenciatura em Física, 

Newton, destacando-se como um bom aluno, e com boas notas, foi logo interpelado por um 

professor: ─ “Você faz o quê? Licenciatura ou Bacharelado? Você quer mudar para o 

Bacharelado? Não quer fazer Bacharelado, não?” ─ Foi esse o convite que o estudante 

Newton recebeu mesmo tendo prestado Vestibular para cursar a Licenciatura em Física.  

Essas investidas têm sido corriqueiras entre os estudantes que cursam a Licenciatura e 

são reveladoras das visões e dos embates travados não somente entre licenciandos e bacharéis 

do Departamento de Física da UFPI, mas estão inscritas em discussões mais amplas, as quais 

envolvem, entre outras,  a falta de identidade própria para o curso de formação de professores, 

uma vez que funcionam articulados ao curso de bacharelado, aproveitando disciplinas e 

professores comuns. Esta discussão se apresenta de modo transversal nas  falas dos 

licenciandos do Departamento citado.  

Na UFPI, o estudante Tiomno assinala a prática de os “estudantes do Bacharelado 

convidar colegas da Licenciatura a mudar de curso”. Ele lembra que “isso já aconteceu 

comigo e com o Galileu, foi aluno do Bacharelado mesmo” ao que Newton acrescenta: “briga 

entre doutor é grande, mas entre aluno e aluno é maior”. Isaac revela que “os próprios 

professores da Universidade […] já tentam levar a gente para fazer mestrado na área de 

bacharel. Agora, para comentar sobre pós-graduação em Licenciatura, nem comentam isso. 

Falam até que é ridículo. „Como é que você pode falar uma besteira dessas? Tem que fazer é 

pesquisa! Vamos para o laboratório fazer pesquisa!” As falas dos estudantes ao expressar a 

veemência dos professores formadores para a pesquisa enfatizam um discurso em que, para 

estes, o que realmente deve ser valorizado é a atividade da pesquisa, por ser ela que dá 

pontuação à carreira acadêmica e prestígio dentro da universidade.   

Outra possibilidade importante para a compreensão dessa discussão poderá estar na 

“caracterização historicamente assumida pelos cursos superiores na universidade brasileira. 

Estes, em grande maioria, construíram sua identidade acadêmica tendo por base a formação 

de pesquisadores (bacharéis) ” (ANDRADE, 2004, p. 13). Essa formação se tem refletido na 
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forma como os docentes conduzem suas práticas pedagógicas e na forma como tratam os 

estudantes.  

Estudos realizados por Camargo e Nardi (2009), ao analisarem o discurso de físicos, 

professores de Física e licenciandos, sobre o processo de reestruturação curricular de um 

Curso de Licenciatura em Física, nos encontros da comissão responsável pela reestruturação 

curricular, explicitam que o Departamento é constituído majoritariamente por bacharéis, e que 

é preciso satisfazer a essa condição; ou seja, atender aos interesses desses docentes 

(Bacharéis) em orientar os licenciandos em suas áreas de pesquisa, conduzindo-os a 

programas de Pós-Graduação em Física. Essa situação gera preocupação, pois, embora atenda 

aos anseios dos docentes, termina descaracterizando o perfil do futuro profissional que 

envolve, mais do que um licenciamento, uma formação profissional que possibilite a 

produção do conhecimento no seu campo de atuação. 

Quanto aos professores de Física, egressos da Licenciatura, que já atuam no Ensino 

Médio, na rede pública, estes revelam que, quando eram licenciandos, os professores  

ministravam aulas como se fosse um curso de Bacharelado. Ao referir-se à reestruturação 

curricular em discussão, os egressos chegam a questionar se a equipe que vai atuar na 

licenciatura e no bacharelado é a mesma, porque se for, eles já sabem qual será o foco! 

(CAMARGO; NARDI, 2009).  

Esses fatos mencionados pelos docentes egressos da Licenciatura em Física 

evidenciam o tipo de formação desenvolvida nesses cursos, e seu reflexo na construção do 

perfil do futuro professor, notadamente voltado à formação do bacharel. Nesse aspecto, o 

sentido da formação, que deveria estar direcionada ao exercício da docência, ao se voltar 

prioritariamente ao bacharelado, estimula à busca por uma certificação formal, a busca por um 

título, fato que compromete a formação para o exercício da docência voltada para a Educação 

Básica. 

Os discentes do Curso de Física da UFPI descrevem situações de preconceito, 

advindas de docentes com formação em Matemática, que ministram disciplinas para 

licenciandos, conforme revela o estudante Lattes. Ele explicita que, quando cursou uma 

disciplina da Licenciatura em Física com estudantes do Curso de Matemática, “metade da 

turma Matemática, metade da turma Física. Ele [o professor] simplesmente chamava a nós da 

Física de sub-raça”. Pelos sentidos tecidos pelo discente, eles convivem em seu processo 

formativo, com experiências que fogem ao sentido de uma formação para a qual deveriam 

estar direcionando todo o seu esforço intelectual, pessoal, ético, enfim, conhecimentos que 
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lhes deveriam proporcionar o embasamento necessário para o futuro exercício da profissão 

docente.  

Outro ponto de tensão presente no processo formativo dos licenciandos diz respeito às 

disciplinas de formação pedagógica
9
, enfatizado pelo estudante Einstein. Recorda o discente 

das constantes referências feitas às disciplinas pedagógicas: “não servem para nada. É coisa 

de criança, aquilo ali […] não tem sentido nenhum”. Ou seja, os professores não reconhecem 

que haja um conhecimento pedagógico e, nesse sentido, não há uma gênese científica, assim 

como há, por exemplo, no conhecimento científico com suas descrições, interpretações, 

teorias, leis, modelos, um conhecimento acumulado e que tenha produtos. Porém, o que “não 

tem sentido nenhum” do ponto de vista do professor formador refere-se aos saberes 

pedagógicos
10

. São saberes relacionados ao ensino de conteúdos escolares, provenientes de 

pesquisa no campo da Didática Geral, considerados saberes integradores que tratam de 

situações relacionadas ao saber avaliar, às interações professor/aluno, às estratégias de ensino 

e aprendizagem, entre outros. Trata-se de saberes imprescindíveis ao exercício da futura 

profissão de professor, que os discentes almejam alcançar. 

Considerando que os discentes se encontram em processo de construção de sua 

identidade profissional, para que esta se confirme e se mantenha, precisa do reconhecimento 

que somente os outros podem dar. É nesse processo de reconhecimento/não reconhecimento 

que se estabelece uma relação de confirmação ou de negação com a identidade profissional.  

Em se tratando da identidade profissional, o reconhecimento que importa é o que está 

relacionado aos saberes profissionais que incluem os conhecimentos e as técnicas, as normas 

e os valores inerentes a uma profissão (ANADON; GOHIER; CHEVRIER, 2002). De certa 

forma, quando o professor formador considera que os saberes pedagógicos ─ parte dos 

saberes profissionais ─ “não servem para nada”, ou “é coisa de criança”, “não tem sentido 

nenhum”, está, na verdade, deixando de reconhecer tais saberes como aqueles que contribuem 

para a construção da identidade profissional dos licenciandos. 

Para Dubar (1998), os saberes profissionais constituem verdadeiros universos 

simbólicos. Estes, por sua vez, são compostos de valores, hábitos, saberes e saberes-fazer, 

convicções e estereótipos, imagens e representações, individuais e coletivas (BENAVENTE, 

1990). Porlán e Rivero (1998) fazem referência ao Conhecimento Profissional Docente como 

uma estrutura constituída de quatro elementos: o saber acadêmico, as teorias implícitas, 

                                                           
9
 Retomaremos a discussão envolvendo as disciplinas de formação pedagógica no Capítulo 5 desta pesquisa. 

10
 A discussão sobre os saberes pedagógicos será ampliada no Capítulo 7. 
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princípios e crenças, rotinas e guias de ação. A forma como esses elementos se relacionam dá 

origem ao Conhecimento Profissional Docente.  

No ensino tradicional, esse conhecimento se caracteriza por um saber acadêmico 

enciclopédico, princípios e crenças estereotipadas e rotinas e guias de ação mecanizadas, 

quando o desejável seria um saber acadêmico elaborado, princípios e crenças autônomas e 

rotinas e guias de ação diversificadas (SHINOMIYA; ARAÚJO, 2009). O sentido que 

aludimos ao tradicional, em referência ao ensino, expressa uma posição que se distancia de 

uma concepção de formação implicada, relacional; uma formação na qual o estudante se 

implique no seu processo formativo. 

As elaborações teóricas mencionadas reforçam a complexidade inerente ao processo 

formativo docente, bem como dá pistas do percurso que os estudantes precisam enfrentar para 

se tornar futuros professores; não é este percurso algo “sem sentido”, mas requer reflexões 

sérias e sistemáticas dirigidas ao conhecimento da profissão docente. 

O estudante Einstein evidencia a forma como a Licenciatura em Física é considerada 

pelos docentes, ante o Bacharelado. Segundo ele, os “professores consideram que o bacharel 

estuda e o licenciando não precisa estudar tanto”. O que o discente percebe parece ancorar-se 

em “tradições docentes (e sociais) extremamente enraizadas que consideram o ensino uma 

tarefa simples, para a realização da qual basta conhecer a matéria, ter alguma prática docente 

e ter alguns conhecimentos „pedagógicos‟ de caráter geral” (CACHAPUZ et al., 2005). Sem 

dúvida, considerar o ensino uma tarefa simples proporciona o bloqueio e a possibilidade de 

que haja uma evolução fundamentada deste.  

Sob tal perspectiva, é relevante considerar os problemas advindos de uma formação 

docente que separa conteúdos do conhecimento científico, do pedagógico, quando estes 

devem ser integrados, tratados de forma global, uma vez que tratam de problemas específicos, 

oriundos do processo ensino/aprendizagem. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), ao 

tratar dos desafios para o ensino de Ciências, sejam as naturais, sejam as ciências em geral, 

reconhecem o inquestionável domínio do professor quanto às teoria científicas e suas 

vinculações às tecnologias; porém consideram ser uma característica não suficiente para o 

desempenho docente.  

As reflexões acima, tendo como fundo as discussões acerca da Licenciatura em Física 

e o Bacharelado, e, por meio delas, a compreensão do sentido de formação vivenciado pelos 

discentes, em seu conjunto, evidenciam a nítida separação entre ambas, conforme 

percebemos, com base nas falas dos estudantes. E reforçam sentimentos, tais como explicita 

Einstein, ao referir que “essa diferença que eles colocam, que eles impõem, acaba acarretando 
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numa deficiência maior e o aluno acaba sendo oprimido e, às vezes, acaba até mesmo 

deixando o curso”.  

As discussões mencionadas parecem ter raízes antigas e podem ser refletidas a partir 

da discussão histórica entre as “duas culturas”: a da ciência e a das Humanidades, que 

remonta à Grécia clássica. A partir de então, tem-se observado um movimento de curta 

convivência pacífica, aproximando as duas culturas, podendo-se destacar Descartes e Leibniz 

que, embora racionalistas, trataram em suas filosofias, simultaneamente, da natureza e das 

humanidades. Até mesmo Bacon tinha a preocupação de que a ciência aliviasse o pesado 

fardo da vida (ROSA, 2006). 

A separação, entretanto, tornou-se evidente quando a racionalidade estética e 

expressiva das artes e da literatura e a racionalidade moral e prática da ética e do direito  

separaram-se da racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e da tecnologia. Esta, por 

sua vez, passou a tornar-se a cultura dominante (ROSA, 2006). Esse distanciamento ficou 

nitidamente visível a partir da Revolução Científica, no século XVI, com a supervalorização 

das técnicas formais e matemáticas, que afastaram a ciência do senso comum e, dessa forma, 

das humanidades.  

A separação entre a cultura das ciências e das humanidades parece influenciar a 

formação dos professores formadores e, assim, sua postura e suas relações com os estudantes, 

com repercussões na formação destes. Essa separação, todavia, apresenta-se, também, no seio 

da própria ciência da natureza, conforme percebemos dos sentidos tecidos pelo discente 

Lattes, quando assinala que “[na sala] tinha uma linha imaginária: desse lado aqui é 

Matemática; desse aqui é Física. Ele [o professor] não olhava para a gente e, de vez em 

quando, soltava uma piadinha […]”.  

Os sentidos do licenciando evidenciam uma semelhança com a separação 

paradigmática que põe de um lado o sujeito, e, de outro, o objeto, cada qual em sua esfera 

própria (MORIN, 2001). Essa separação provoca uma desunião, uma dispersão que fragmenta 

os contextos, as globalidades e as complexidades, provocando obstáculos que impedem “o 

exercício do conhecimento pertinente no próprio seio de nossos sistemas de ensino” (Ibid., p. 

40).  

Santos (2008), a esse respeito, discorre sobre a racionalidade científica tomada, muitas 

vezes, como um modelo totalitário na medida em que nega o caráter racional a todas as 

formas de conhecimento que não se pautarem pelos princípios epistemológicos e por suas 

regras metodológicas. Esse modelo de racionalidade em muito se assemelha à postura dos 

professores, cuja compreensão nos chega a partir dos sentidos que os estudantes apontam.  
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É, no entanto, do seio mesmo das ciências ditas “duras” que novas reformulações 

estão a ser engendradas, o que inclui a noção de instabilidade dinâmica associada à de “caos”. 

A ideia de “caos” leva a uma nova coerência, a uma ciência que não fala apenas de leis, mas 

também de eventos, que não deixa de reconhecer o surgimento do novo como inerente à sua 

própria atividade criadora (PRIGOGINE, 2002).  

O que torna fundamental compreender é a incidência dessa instabilidade sobre 

conceitos fundamentais, como determinismo, irreversibilidade e mecânica quântica, 

conferindo nova luz a esses problemas. Essa compreensão poderá vir a superar a dicotomia 

fundamental que vimos discutindo até então, que separa as ciências da natureza das ciências 

humanas, e, assim, contribuir para que professores tenham uma visão mais coerente de sua 

prática educativa e dos processos formativos dos estudantes. Ou seja, não mais se trata de 

separar, de colocar em campos opostos ciências e humanidades, ou bacharéis e licenciandos, 

mas sim de reunir, de considerar eventos e atividades criadoras e possibilitadoras do novo, 

com impacto na formação de seres humanos mais completos. 

Nesse contexto de tensões e conflitos, segundo compreendemos pelos sentidos dados 

pelos licenciandos, ocorre o processo de formação inicial dos estudantes; eles convivem com 

situações perturbadoras de preconceitos, sentimentos de inferioridade, vindos dos próprios 

colegas que cursam o bacharelado ou de seus professores formadores. Têm o desempenho 

questionado, além dos espaços físicos reduzidos. Pensamos, então, como um exercício de 

reflexão, que se a Universidade é espaço em que passarão tempo relativamente curto, que é o 

tempo de duração do curso, espera-se que esse espaço não se assemelhe a um não lugar 

(AUGÉ, 2009), ou seja, um espaço de circulação, como tantos outros. 

Nosso exercício de reflexão se dirige, também, à compreensão do papel do professor; 

ou seja, sua atuação tendo em vista a posição que ocupa no sistema de relações, assim como 

seu estatuto, que permite a compreensão das posições de professores e estudantes bem como 

os modos de hierarquização manifestos nessas posições. 

 

4.4 Papéis e Estatutos 

 

A discussão concernente aos papéis e estatutos de professores e discentes enfatiza as 

pertenças que vão definindo as identidades dos indivíduos (AUGÉ, 1999). Ou seja, as 

relações que os estudantes estabelecem com os professores formadores, com seus colegas, 

com a Universidade, a escola pública, como discentes e como bolsistas vão definindo suas 

pertenças a uma profissão, e, assim, constroem suas biografias (DUBAR, 2005). Ao 
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desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social; e, ao interiorizar os papéis, o 

mundo se torna subjetivamente real para ele (BERGER e LUCKMANN, 1985). 

A experiência entrevista por Gleiser ao realizar o estágio na Disciplina de Prática II, 

na escola Joca Vieira, em Teresina-PI, revela suas inserções iniciais na profissão. Ele assinala: 

“percebi que quando ministro uma aula usando quadro, pincel, tenho a atenção de uns três 

alunos; mas quando estou utilizando recurso, como o datashow, aí já tenho a atenção 

praticamente de toda a turma”. O estudante Gleiser observa que o uso do recurso, no caso, o 

datashow, desperta a atenção dos alunos, o que o anima a querer “aprimorar mais ainda as 

aulas, com metodologias criativas, com questionamentos para os alunos responderem. Eles 

começaram a participar, a perguntar, e aí eu vi que a turma realmente estava andando. A aula 

começou a acontecer [...]”.  

Pelo exposto, observamos que o uso eficaz do recurso torna a aula do estudante 

Gleiser eficiente. Ele consegue, dessa forma, que os alunos acompanhem as idas e vindas do 

seu pensamento, conseguindo uma articulação entre as atividades de ensino e aprendizagem. 

Embora não se espere que toda a turma acompanhe o movimento do pensamento do 

licenciando, durante a aula, as atividades que ele desenvolve com os alunos, de certa forma, o 

inicia no conjunto de conhecimentos relacionados ao papel de professor. Assim, ele apreende 

as rotinas concernentes a atuação docente, bem como é “iniciado nas várias camadas 

cognoscitivas e afetivas do corpo de conhecimentos que é direta ou indiretamente adequado 

para este papel” (BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 103). 

Dessa forma, a noção de papel se relaciona à estrutura dos atos finalizados e estes são 

observados no momento em que os indivíduos vão definindo sua posição em uma organização 

social. Ou seja, podemos distinguir aspectos do seu comportamento no plano psicológico, 

quando o indivíduo se encontra em uma situação relacional determinada. No plano 

sociológico, levamos em consideração a organização social em que a relação se desenvolve, 

sobretudo as normas relacionadas às posições dos indivíduos em interação. “É por isso […] 

que o papel [é apresentado] como o tipo de atuação pedido ou esperado do indivíduo que 

ocupa certa posição no sistema de relações” (POSTIC, 2008, p. 101). 

Além do papel, o indivíduo ocupa, também, um estatuto, designado como seu lugar 

em um dado momento, num sistema caracterizado. Sua posição relativa somente é definida 

em relação a outras posições (POSTIC, 2008). O indivíduo pode ter o estatuto de empregado 

em referência, e quando se encontrar com seus colegas empregados; estatutos familiares 

referentes à mulher e filhos, quando em convivência. E, no caso dos licenciandos, 
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interlocutores da pesquisa, eles ocupam estatutos como discentes na Universidade, como 

bolsistas no PIBID, PENSE ou como estagiários de Estágio Supervisionado, na escola 

pública. Ele tem, portanto, atualizados seus estatutos, quando em ação, enquanto os outros 

ficam latentes.  

Newton recorda quando, no estágio na escola pública, vivenciava as dificuldades 

relacionadas “a questão de controle da turma. Por quê? Porque eu já peguei uma turma em 

andamento e eles [os alunos] já estavam acostumados com o estilo do professor. Aí, eu me 

sinto acanhado de dizer: „Façam silêncio!‟. Mas quando eu tiver a minha própria turma, os 

alunos não vão conversar besteira durante a aula, não”. A experiência do estudante nos remete 

a pensar na ideia de estatuto; ou seja, a compreensão das posições dos professores e dos 

alunos e dos modos de hierarquização manifestos nessas posições. No caso de Newton, ele 

reivindica o direito à autoridade de estabelecer limites à turma, evitando que conversem 

durante a aula, embora sinta inibição em fazê-lo, no presente, dadas as circunstâncias de sua 

situação de estagiário. Freire (2001) enfatiza, nesse sentido, a natureza formadora da docência 

enquanto exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, aos 

desejos mas também aos limites, sem os quais as liberdades correm o risco de se perder em 

licenciosidade e a autoridade se extravia e vira autoritarismo.  

Do contexto exposto, observamos que as relações envolvendo professores e alunos são 

hierarquizadas e institucionalizadas; seus estatutos se operam em bases diferentes, podendo 

haver ou não, reciprocidade nessas relações. Em uma organização educacional, os estudantes 

se comunicam com os professores e com seus colegas em muitos momentos. Eles perguntam, 

reclamam, se mostram distraídos, calam. Ao professor é conferida uma autoridade que lhe dá 

certo poder de explicar, classificar, controlar, julgar, elogiar, informar, punir, além de, muitas 

vezes, supor que possui um saber superior ao dos alunos. Esse aspecto, em particular, é 

lembrado por Einstein, ao revelar “como a maioria dos professores, […] se volta para o aluno 

como detentores do conhecimento”. 

Conforme vimos, os estudantes, tanto quanto o professor, têm um estatuto, mas uma 

das características do estatuto do aluno é a transitoriedade (POSTIC, 2008). A idade, a 

mudança de ano confere ao estudante diferenças que são analisadas em termos de valores, 

normas, estatutos e papéis: novo estatuto, grupo, docentes e, assim, novos ajustamentos. 

Nesse sentido, os estudantes ocupam posições tanto na estrutura formal da turma quanto na 

estrutura não formal do grupo e dos colegas. O estatuto informal, reconhecimento pelo 

próprio grupo, advém das apreciações subjetivas deste, além do jogo das simpatias, afinidades 
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ou rejeições manifestadas no grupo. No que refere ao seu estatuto formal, este provém dos 

juízos que seus professores fazem do trabalho que realizam, dos êxitos nas tarefas, do mérito, 

da seriedade desse aluno. Dessa forma, o aluno depende de um adulto, o professor, que detém 

a autoridade e que, assim, tanto o orienta, ajuda, estimula, julga ou o constrange. Isaac lembra 

de uma passagem bem ilustrativa disso: “um professor bem conceituado aqui do Centro, 

quando viu um aluno com dificuldade na disciplina, ele foi tentar „motivá-lo‟ desse jeito: 

„rapaz, você é burro! Como é que você não entende um negócio desses? Você não dá pra 

Física, não! Vá decorar teus textos lá no CCE, que é melhor”. 

Experiências dessa natureza pesam sobre os estudantes; são corriqueiras sobretudo em 

ambientes em que predominam sistemas educacionais, em que se realizam práticas educativas 

autoritárias. Neles é comum o manejo hábil, pelo docente, de ações que vão da valorização ao 

desprezo, da atenção à indiferença, e disso, muitas vezes, resulta bem agudo o reforço ao 

comportamento submisso do aluno, pela permanência de tais práticas. Na percepção do 

estudante Isaac, alguns professores “não estão muito preocupados com os alunos; eles acham 

que por eles estarem num emprego federal, eles estão muito estabilizados. […] Um professor 

desses não está nem preocupado com o que o aluno vai achar dele, um aluno que vai 

atravessar a cidade para ter uma aula, o professor vai só ler o texto do livro? […] É até falta 

de respeito para com o aluno”. 

De fato, o sentido que Isaac expressa, ao afirmar que alguns professores parecem não 

estar preocupados com os estudantes, direciona-nos à compreensão de que, em torno dessa 

categoria aluno (SACRISTÁN, 2003), instituiu-se uma ordem social na qual os estudantes 

desempenham papéis determinados em um modo de vida específico, que nos é familiar, por 

estarmos habituados a ele. Nesse posicionamento, não preocupa muito o que os estudantes 

passam, o que sentem e pensam, se estão entusiasmados ou inibidos, se “têm uma vida 

pessoal e familiar, uma história, um contexto de vida e um futuro” (SACRISTÁN, 2003, p. 

14).  

O estudante Einstein recorda-se de um professor para quem “todos os alunos se 

chamam José – Fala, „José‟!” e “as mulheres são „Marias‟. “Não entendeu, Maria?”, completa 

Galileu. O sentido indiferenciado com que o professor se refere aos estudantes demonstra o 

quanto ele não os enxerga como seres humanos, como pessoas dotadas de intuição, capazes de 

criação, de senso de justiça, de amizade; o professor tampouco os vê “como um ser complexo 

que vive num mundo de relações e que, por isto, vive coletivamente, mas é único, competente 

e valioso” (BEHRENS, 2005, p. 72). 
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Galileu lembra: “Tiomno às vezes brinca comigo e diz que sou aluno de intercâmbio, 

porque o bairro que eu moro é bem distante mesmo. São quase duas horas de viagem; são 

quase quatro horas por dia num ônibus”. Ou seja, o discente passa um tempo longo para 

chegar até a Universidade, encontrar-se com seus colegas e professores, assistir às aulas, 

realizar tarefas, fazer avaliações, entre outros. Esse fato vivenciado pelo estudante nos 

direciona à reflexão de que raramente paramos para pensar que eles atravessam a cidade para 

ter uma aula, o que nelas encontrarão que poderá trazer consequências positivas ou não à sua 

formação; “com que penas e preocupações vão às aulas […], que desejos e aspirações deixam 

à saída de suas casas e das portas das escolas, que histórias têm para contar ou o que é que o 

futuro lhes reserva […]” (SACRISTÁN, 2003, p.13).  

O conjunto das situações vividas pelos estudantes nos mobiliza à reflexão sobre qual o 

sentido da formação proporcionada a eles. Formação cujo sentido passa, a nosso ver, pela 

implicação de seres humanos a um contexto social e cultural, no qual suas existências se 

realizam em relação e interdependência com o outro, consigo e com o mundo. Esse processo 

de formar-se envolve uma composição ética, estética,  política e cultural, e se desenvolve em 

circunstâncias que não são sempre lineares, harmônicas, mas comportam  dilemas, 

contradições, ambivalências, brechas. É, portanto, um processo no qual há a impressão de 

uma permanente tensão entre o equilíbrio e o desequilíbrio, entre os processos de criação e 

recriação os quais deverão estimular a busca permanente de percursos formativos com mais 

qualidade e mais adequados às necessidades formativas dos licenciandos. É  nessa perspectiva 

que se fundamenta nossa compreensão sobre o processo formativo vivenciado pelos 

estudantes que aspiram ser professores. 

Dessa forma, retomando a discussão sobre o estatuto e os papéis e tendo em vista as 

novas visões de mundo que repercutem, também, na educação, observamos que professores e 

alunos, ao invés de se expressarem por meio do estatuto, procuram exprimir-se em termos dos 

papéis que desempenham. Ao docente, então, cabe portar-se como um conselheiro ao qual se 

recorre em caso de necessidade, um guia que procura com os alunos; os alunos, por sua vez, 

organizam-se por tarefas, pedem ajuda ao docente” (POSTIC, 2008, p. 103). 

Mas pode o docente expressar-se por papéis, escapando ao seu estatuto? A esse 

respeito, Postic (2008, p. 103) assinala que: 

 
Apesar da diversificação dos papéis, […] o estatuto do docente permanece, 

mesmo no caso de métodos progressistas, mas em vez de ser imposto do 

exterior, exclusivamente por delegação administrativa, é reconhecido como 

tal pelos alunos e as qualidades técnicas do docente estão intimamente 
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associadas às suas qualidades humanas. A autoridade ligada ao papel é um 

produto das relações e não uma condição prévia. 

 

Essas considerações não nos dirigem absolutamente à defesa de que o professor deva 

curvar-se ou adotar uma postura de afastamento em face do ato educativo; ao contrário, 

postulamos mais do que nunca em favor da sua presença atuante e humana. Sendo ele aquele 

que detém uma autoridade intelectual e moral, deve pô-la a serviço dos estudantes, jamais 

impô-lo. Os papéis atribuídos (e esperados) a ele em um meio educativo específico, seja como 

educador seja como formador, definem o tipo de autoridade educativa. Por esse motivo o 

estatuto que lhe confere um poder é, agora, substituído por outro, que provém “do exercício 

de uma direção, cuja eficácia de ordem cognitiva, para a realização da tarefa, e de ordem 

afetiva para o equilíbrio do grupo e das pessoas, é reconhecida pelo próprio grupo” (POSTIC, 

2008, p. 105). A formação, sob esse ponto de vista, toma uma dimensão mais abrangente e 

profunda, posto que   
 

[…] se realiza na existência de um Ser social que, ao transformar em 

experiências significativas os acontecimentos, informações e conhecimentos 

que o envolvem e envolvem suas relações, nas suas itinerâncias e errâncias 

aprendentes, ao aprender com o outro, suas diferenças e identificações 

(heteroformação/transformação), consigo mesmo (autoformação), com as 

coisas, os outros seres e as instituições (ecoformação), emergirá formando-se 

na sua incompletude infinita, para saber-refletir, saber-fazer e saber-ser, 

como realidades inseparáveis, em movimento, porque constantemente 

desafiadas. Mediado pelos saberes da experiência, pela intuição, pelos 

afetos, pelas suas condições sociocognitivas, culturais e institucionais, 

poderá emergir qualificado ao aprender a aprender, a reaprender e a 

desaprender com os conteúdos históricos e das realidades que o desafiam, 

refletindo criticamente sobre a própria experiência formativa que vive 

(metaformação), aprendendo de forma implicada, portanto (MACEDO, 

2010, p. 50). 

 

O sentido da formação, dessa perspectiva, muda o seu eixo orientador ao assumir o 

indivíduo como um ser indiviso: ele é a junção de cérebro e espírito que aprende consigo, em 

suas experiências autoformativas, com o outro, em heteroformação, com o mundo 

circundante, em interações com os outros seres e as instituições, concebendo-se como um ser 

inacabado, mas implicado, e sempre por se fazer, em um processo de inacabamento 

identitário.  

O estudante Newton recorda uma experiência vivida em sala de aula, pela qual o 

professor “fez um diagnóstico antes para saber qual era o conhecimento de cada aluno, 

tentando detectar também a questão da deficiência de cada [um]; ele realmente se preocupava 
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com os alunos, ajudava nas dificuldades. Ele é um professor muito extrovertido em sala de 

aula; acho que uma das melhores aulas que eu já conheci aqui na Universidade […]”. O 

estudante reconhece no professor qualidades técnicas e qualidades humanas, papéis que são 

atribuídos ao docente e dele esperado, e isso o qualifica como autoridade educativa. Trata-se, 

nesse sentido, de uma relação ensino/aprendizagem que se caracteriza e se realiza em 

ambiente adulto, no qual o professor age como um facilitador da aprendizagem do estudante. 

 Newton assinala, também, que o professor sempre fazia “perguntas interessantes, em 

termos de aplicação, lançava desafios do tipo: ─ „por que a lua em uns dias aparece branca, 

em uns dias aparece amarela?‟. Em outras ocasiões, o professor dizia: “olha, quando você for 

para a sala de aula, procure explicar o conteúdo dessa forma, tem certas aplicações, isso e 

isso…; ele estava sempre preocupado se você estava aprendendo”. O estudante enfatiza a 

atividade do professor e nela evidencia sua orientação quanto a transposição didática; ou seja, 

a transformação dos saberes científicos em saberes absorvidos pelos estudantes, além de 

sinalizar um ambiente em que predomina o sentimento de confiança, aceitação e respeito 

nessa relação.  

Enfatiza, também, os discursos, como um aspecto que deve ter sua importância em 

todo o exercício docente, porque, além de favorecer o conhecimento cognitivo, reforçam as 

bases afetivas (LOUREIRO, 2000). As competências dircursivas são ferramentas 

fundamentais e prioritárias para o desempenho do trabalho docente; e ainda que não se 

desconheça o valor da comunicação não-verbal, reconhecemos ser por meio delas que se 

processa o mais importante da comunicação pedagógica. 

As competências discursivas, se, por um lado, são importantes, por outro não são 

abertamente reconhecidas, tampouco “os diferentes sistemas de formação de professores lhes 

concedem espaço particular” (LOUREIRO, 2000, p.13). Elas estão relacionadas aos recursos 

linguísticos de que se utilizam os professores para, por meio da interação com os alunos, 

organizar, propor, explicar e avaliar os conteúdos curriculares. Essa insuficiência de 

reconhecimento impossibilita, em nível mais amplo, sabermos até que ponto os discursos são 

assumidos como tema de formação. Porém, é possível perceber que os discursos afetam a 

forma como se faz a gestão e a organização das atividades na sala de aula, além de evidenciar 

que os processos de pensamentos dos estudantes e, consequentemente, a aprendizagem dos 

conteúdos são, também, afetadas por eles.  

Finalmente, convém enfatizar que ao iniciar o capítulo com a indagação sobre: ─ Qual 

a relação entre o sentido da formação vivenciada pelos licenciandos do Curso de Física e a 
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construção da identidade profissional? ─ nossas conjecturas remetiam a uma formação que 

envolvia o conjunto das relações, influências e implicações entretecidas entre discentes, 

docentes e o meio social, no percurso formativo. Esse conjunto precede, por sua vez, o polo 

da identidade; ou seja, as pertenças nas quais os discentes se incluem e definem o ser 

professor. Nas experiências vivenciadas pelos discentes, ficou evidente a forte vocação do 

Curso de Licenciatura à preparação de bacharéis. Porém, considerando a dinâmica instituída e 

instituinte dos atos de currículo, vimos que, apesar de todas as contradições, opacidades, 

ambivalências e paradoxos vivenciados pelos estudantes em formação, eles deixam evidente 

sua adesão à docência, superando as relações tensas, desiguais, envolvendo o bacharelado e a 

licenciatura. 

Imbuídos fortemente do sentimento do ser professor,
11

 os discursos produzidos por 

eles são reveladores da construção de uma identidade profissional, ancorada nas experiências 

que incluem a atuação como bolsistas ou estagiários em escolas públicas, por exemplo, onde 

desempenharam papéis constitutivos de sua participação em um mundo social. Trata-se de 

uma construção identitária de certa forma protagonizada por eles, reveladora, entre outros 

aspectos, do esforço e da apreensão das experiências que vivenciam.  

Acrescentamos, ainda, que ao refletir sobre o percurso formativo dos licenciandos nas 

relações com os professores formadores, a partir das falas dos discentes, estas não devem ser 

vistas como situações banais ou insignificantes. Mas, ao contrário, por se tratar de situações 

do cotidiano dos estudantes em processo formativo, constituem profícuas possibilidades para 

o desenvolvimento de relações sociais que abrem espaços para estudos sobre a 

heterogeneidade, autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão nas relações 

humanas e, em particular, nas instituições educacionais. As discussões remetem, 

principalmente, a estudos relacionados à profissionalização docente e ao desenvolvimento da 

identidade profissional. No capítulo que segue, tratamos das dimensões instituídas e 

instituintes do currículo e suas implicações na formação dos discentes, considerando-as a 

partir dos atos de currículo; ou seja, o currículo como qualquer artefato educacional, veicula 

uma formação ética, política, estética e cultural que nem sempre está explícita, coerente, nem 

sempre é absoluta e sólida, conforme veremos.  

                                                           
11

 O estar imbuído do ser professor, no entanto, ancora-se nas implicações e nas experiências vivenciadas 

durante a formação inicial, notadamente aquelas que envolvem os saberes da experiência, do conhecimento da 

ciência e do pedagógico, abordados de forma mais aprofundada no Capítulo 7 desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 - AS RELAÇÕES COM O CURRÍCULO  

 

Neste capítulo temos, pois, como objetivo analisar possíveis dissonâncias entre as 

dimensões instituídas e instituintes do currículo, e suas implicações na formação dos 

discentes. A pergunta que nos guia nesse capítulo é: quais as possíveis dissonâncias entre o 

currículo instituído e instituinte e suas implicações na formação dos futuros professores?  

Considerando que a formação dos licenciandos se desenvolve nas tensões, 

contradições, ambivalências e ambiguidades, entre o currículo intituído e instituinte, 

concentrar-nos-emos em compreender os efeitos formativos que o currículo em ação 

possibilita à formação dos estudantes, com base nas vivências e nas atividades realizadas no 

contexto do curso de Licenciatura em Física. Nessa perspectiva, analisaremos as ações 

formativas em curso, as demandas das pessoas em curso, os contextos socioculturais nos 

quais se efetivam ou não as práticas curriculares.  

Ressaltamos que as reflexões apresentadas no curso da pesquisa trazem aspectos 

importantes ao funcionamento dos dispositivos formativos. No caso dos discursos dos 

discentes sobre suas relações com os professores formadores, estes representaram mais que 

queixa, não devendo ser analisado como algo banal, visto que apontam para problemas de 

organização, de estratégias das estruturas formativas.  

Os dispositivos desempenham papel relevante na aquisição de competências e das 

qualificações dos discentes. Para Figari (1996), eles se encontram no plano das 

mesoestruturas, que são as organizações intermediárias, tais como os estabelecimentos de 

ensino e de formação, caso, por exemplo, da instituição universitária. Será, portanto, nesse 

plano que discorreremos, no presente estudo, sobre o currículo instituído e instituinte, 

enquanto dispositivo, cuja dinâmica é, também, educativa. Nesse sentido, a reflexão posta por 

Macedo direciona a que compreendamos que um dispositivo de formação 

 

[…] deve se colocar sempre como um método aberto, como uma política de 

sentido à disposição das disponibilizações, proposições e condições de 

formação, e não apenas como o que está recomendado, prescrito, com o 

intuito de colocar o processo de formação em marcha. Ao contrário, deve ser 

concebido e desenvolver-se criticamente, em todos os seus âmbitos e 

condições (Ibid., 2010, p. 111). 

 

 O dispositivo evoca, então, a forma como se organizam as partes de um todo, como se 

dispõe os elementos da formação; entre estes, o currículo, a gestão do curso, entre outros. Os 

dispositivos instituídos devem ser colocados à disposição da formação dos estudantes para 
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que estes como seres humanos, se esforcem para compreender o mundo, sua vida e sua 

própria formação, tendo em vista seus projetos, experiências, vivências e errâncias.  

Centraremos nossas análises no currículo em ação, tendo como referencial o que já 

existe e está institucionalizado; todavia os atos de currículo serão considerados relevantes, 

porquanto dinamizam a prática educativa como um todo. Macedo (2009, p. 25) afirma:  

 

[…] o currículo, como qualquer artefato educacional, atualiza-se – os atos de 

currículo – de forma ideológica e, neste sentido, veicula “uma” formação 

ética, política, estética e cultural, nem sempre explícita (âmbito do currículo 

oculto), nem sempre coerente (âmbito dos dilemas, das contradições, das 

ambivalências, dos paradoxos), nem sempre absoluta (âmbito das derivas, 

das trangressões), nem sempre sólida (âmbito dos vazamentos, das brechas).  

 

Considerando a dinâmica dos atos de currículo, rejeitamos concebê-lo como uma 

camisa de força, como se fosse “cama de Procusto”,
12

 na qual devemos comportar 

rigidamente: 

 

O desenho organizativo dos conhecimentos, métodos e atividades em 

disciplinas, matérias ou áreas, competências etc. […]; o currículo se 

dinamiza na prática educativa como um todo e nela assume feições que o 

conhecimento e a compreensão do documento por si só não permitem 

elucidar (MACEDO, 2009, p. 25-26). 

 

O currículo, dispositivo sempre em construção, é produto das relações e das dinâmicas 

que envolvem os atores e as instituições, e não um artefato meramente burocrático.  

Deste modo, tomaremos o currículo não somente na sua dimensão instituída, enquanto 

conjunto de disciplinas obrigatórias e opcionais que envolvem algumas matérias, cuja 

consecução se dá ao longo de certo número de anos, com uma carga horária definida, mas, 

sobretudo, deter-nos-emos na sua dimensão instituinte, logo, mais flexível e contextualizada. 

Por conseguinte, estaremos atentos à formação concreta dos estudantes, às exigências das 

comunidades a que pertencem, assim como às saídas profissionais para as quais se espera que 

estejam devidamente preparados (TAVARES, 2003). 

As referências mencionadas evidenciam que o componente pessoal da formação não 

se realiza de forma autônoma. Isso significa que, embora seja o sujeito aquele que aprende, 

compreende e atualiza no mundo suas aprendizagens (MACEDO, 2010) vivencia a 

                                                           
12

 Procrusto era um bandido que vivia na Serra de Elêusis. Em sua casa, ele tinha uma cama de ferro, que media 

seu exato tamanho, para a qual convidava todos os viajantes para se deitarem. Se os hóspedes fossem 

demasiados altos, ele amputava o excesso de comprimento para ajustá-los à cama, os que tinham com pequena 

estatura, eram esticados até atingirem o comprimento suficiente. Ninguém sobrevivia, pois nunca uma vítima se 

ajustava exatamente ao tamanho da cama (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Procusto).  
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experiência da heteroformação, tendo sob seu próprio controle os objetivos, os processos, os 

instrumentos e os resultados da própria formação (GARCIA, 1999). Por outro lado, é no 

contato significativo com o outro que apreende conhecimentos em contextos de aprendizagens 

que proporcionam a procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional (Id. ibid). O 

sujeito precisa, então, relacionar-se com as instituições, com o mundo, vivendo, assim, a 

experiência da ecoformação. 

A formação, compreendida como autoformação, heteroformação e ecoformação nos 

estimula à análise das implicações dos licenciandos nos cenários de formação, e, assim, à 

compreensão dos vínculos éticos, profissionais, institucionais, políticos, os quais evidenciam 

as implicações dos discentes em seus processos formativos. Consideramos, entretanto, as 

experiências formativas dos discentes, a partir de uma composição implicacional, pois se 

constroem em meio às relações diversas que os licenciandos estabelecem “com o mundo das 

pessoas e das coisas” (MACEDO, 2010, p. 72), por estarem estes em um contexto 

institucional que torna propícias tais experiências. 

Deste modo, estaremos atentos às situações que completam e complementam uma 

série de aspectos mais circunstanciados “no sentido de desenvolver verdadeiras capacidades e 

adquirir determinadas competências que o mero conjunto das disciplinas curriculares, de 

recorte predominantemente acadêmico, por melhor qualidade que apresente, não garante” 

(TAVARES, 2003, p. 84-85). Em uma visão estratégica, três eixos considerados inseparáveis 

em qualquer processo de formação serão levados em conta, quais sejam: a transição dos 

estudantes para o ensino superior, sua estada na Universidade e sua transição para a vida 

profissional. Mas deter-nos-emos, nesse capítulo, à compreensão do currículo, e às 

experiências que os estudantes vivenciam, com o intuito de se tornarem futuros professores.  

 

5.1 Desarticulação articulada  

 

5.1.1 “Eu vi disciplina por disciplina, mas…” (Lattes) 

 

Quando o estudante Lattes expressa “eu vi disciplina por disciplina”, ele reflete a 

forma como concebe o currículo, enquanto um conjunto de disciplinas expostas em uma 

matriz curricular. Contudo, Lattes e seus colegas interlocutores desta pesquisa não conhecem 

conceitualmente currículo, mas estando implicado em sua formação sabem reconhecê-lo nas 

experiências que vivencia durante a formação. Assim, de forma não tão explícita, eles 
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retratam suas percepções de currículo, como, por exemplo, nas dificuldades como a que 

Newton enfrentou “na parte de laboratório, no manuseio dos equipamentos, [além das] 

deficiências na parte computacional”. Einstein ressalta que “a grande dificuldade em fazer 

Física é isso, é entender o princípio, entender como ele é aplicado, visualizar a aplicação”. 

Refletindo sobre suas vivências como futuro professor, Gleiser pontua que “elaboração de 

plano de aula eu sei elaborar, agora cumprir… acho que minha maior dificuldade quanto ao 

plano de aula é em relação ao tempo, de adequar o conteúdo ao tempo”.  

As falas mencionadas pelos licenciandos refletem aspectos de uma formação em 

curso, ao mesmo tempo em que retratam o currículo em processo, evidenciando relações dos 

estudantes com o saber, com atividades didático/pedagógicas, que possibilitam nossa 

compreensão sobre a complexidade da construção do conhecimento e do desenvolvimento da 

sua formação. 

Nesta perspectiva, os estudantes evidenciam um processo formativo do qual fazem 

parte as dificuldades, as lacunas, as necessidades as mais diversas, relacionadas ao 

conhecimento profissional; e, também, as que envolvem as relações com os professores, 

colegas e a instituição. Mas não podemos dizer que vivenciam um processo formativo, 

esvaziado de referências, porque retratam existências que se encontram em formação, em 

contextos socialmente referenciados, e que necessitam de sujeitos qualificados em termos 

técnicos, éticos, políticos, estéticos, culturais e afetivos.    

Como descritores do texto curricular, ao narrar suas experiências formativas, os 

estudantes expressam linguagens, desejos, cognições e afetos; portanto, referências que se 

manifestam reflexivamente sobre o cotidiano e sobre os cenários educativos, construindo e 

reconstruindo incessantemente esses cenários. Quando Lattes expressa que já viu disciplina 

por disciplina, ele evidencia claramente a concepção disciplinar inerente ao currículo, 

perspectiva que remonta ao Período Clássico grego (GALLO, 2004), quando se encontram 

indícios da perspectiva disciplinar e de evidências da construção da formação por meio da 

organização dos conteúdos por áreas distintas.  

A disciplinarização curricular na sua vertente hiperdisciplinar proliferará durante a 

modernidade científica. Deste modo, não é surpresa o sentido com que o estudante Lattes se 

refere ao currículo, ao enfatizar a disciplinaridade, uma vez que é, ainda, atual a indicação 

mencionada, em que pesem os estudos e pesquisas sobre o currículo, com avanços 

significativos nesse campo. 
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A lógica que envolve o currículo encontra-se, fundamentalmente, atrelada à 

disciplinaridade; disso resulta a fragmentação do saber no processo formativo; por 

conseguinte, uma educação que contribui para a reafirmação e desenvolvimento de uma visão 

de mundo antinômica, bipolar. Esse sentido fragmentado, disjuntivo, pode se perceber quando 

o estudante Einstein faz referência às disciplinas de formação pedagógica e menciona: 

“aquelas disciplinas lá do CCE”. Mais do que a distância física, a alusão se faz a não 

imbricação existente entre as disciplinas de conhecimento específico do campo da Física e as 

disciplinas de formação pedagógica.  

No Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura em Física da UFPI, o 

currículo é considerado “um conjunto de atividades, de experiências de situações de 

ensino/aprendizagem, vivenciadas pelo aluno durante sua formação. É o currículo que 

assegura a formação para uma competente atuação profissional; assim, as atividades 

desenvolvidas devem articular as dimensões: humana, técnica, sociopolítica e ética (PPP, 

2006)”. Essas dimensões estão explicitadas por meio dos princípios curriculares da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, formação profissional para a cidadania, 

interdisciplinaridade e relação orgânica entre teoria e prática. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão propõe que o 

ensino deve ser compreendido como o espaço da produção do saber, por meio da centralidade 

da investigação como processo de formação para que se possam compreender fenômenos, 

relações e movimentos de diferentes realidades, e, se necessário, transformar tais realidades. 

Esse princípio tem sido abordado na legislação educacional e em documentos produzidos pelo 

Governo Federal, MEC, CNE e por Fóruns de Pró-Reitores das áreas acadêmicas, os quais se 

juntam ao princípio da autonomia universitária disposto no Artigo 207, da Constituição 

Federal de 1988, o qual enfatiza que as universidades gozam de autonomia didático/científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

No entanto, apesar de tratar-se de um princípio constitucional, discute-se até que ponto 

as ações acadêmicas nas Universidades efetivamente têm proporcionado a consolidação dessa 

indissociabilidade. Ao refletir sobre essa questão, a professora Ana Iório Dias (2009, p. 39) 

assinala que:  

 

[…] na prática das universidades, há os docentes que atuam no ensino de 

Graduação e/ou de Pós-graduação; há os que fazem pesquisa, na maioria das 

vezes vinculados a programas de Pós-graduação, há os que se dedicam a 

programas de extensão. Há, inclusive, os que conseguem atuar no ensino e 
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desenvolver programas de extensão e pesquisa – mas, mesmo nesses casos, 

podemos dizer que há indissociabilidade/integração?  

 

É possível apreender, pelos sentidos, que o estudante Einstein permite desvelar, o que 

a professora Iório esclarece na citação anterior, em referência ao ensino, à pesquisa, e à 

extensão. O estudante enfatiza que “a maioria dos professores que tiveram formação na 

Licenciatura se volta para a pesquisa depois; hoje eles se voltam só para a pesquisa. A atenção 

ao licenciando é muito restrita”. O estudante, ao enfatizar que os professores “se voltam só 

para a pesquisa”, elucida uma prática educativa em que fica evidente a separação ensino e 

pesquisa. Essa situação se alia a outra, não menos problemática: a de que parece não haver, na 

Licenciatura, um estímulo à pesquisa voltada para a área do ensino, o que torna “a bagagem 

para que nós possamos fazer, futuramente, um mestrado, comprometida, até porque a área de 

ensino de Física não é valorizada”, reforça Einstein. 

Aliado às considerações postas pelos discentes, não podemos deixar de ressaltar que 

os professores universitários vivem dentro de uma lógica capitalista, na qual a produtividade é 

exigida, e assim a necessidade de formação de recursos humanos qualificados, stricto e lato 

sensu, é exigência desse sistema. De modo que consideramos legítima a contribuição desses 

docentes para o desenvolvimento científico. Refletimos, então, se a ênfase à pesquisa por 

parte dos professores formadores não estaria ligada às exigências postas, hoje, à 

produtividade. De todo modo, o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão deve permear os cursos em geral, não se restringindo somente aos 

bacharelados, como se a estes fosse delegado o direito à pesquisa, e às licenciaturas coubesse 

exclusivamente o ensino.  

Entendemos que a desarticulação entre ensino, pesquisa e extensão compromete outro 

princípio constante do PPP de Licenciatura em Física da UFPI, o qual trata da formação 

profissional para a cidadania. De acordo com esse princípio, “a UFPI tem o compromisso de 

desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual, para que o profissional, por meio do 

questionamento permanente dos fatos, possa contribuir ao atendimento das necessidades 

sociais”. Revela-se difícil no entanto, que o discente desenvolva a autonomia intelectual, o 

espírito crítico, se a articulação mencionada não se constitui fundamento do fazer acadêmico. 

A articulação ensino, pesquisa e extensão promove mudanças significativas no 

processo ensino-aprendizagem, e disso resulta uma formação profissional bem fundamentada, 

didática e pedagogicamente. Enfatizamos que, quando a articulação mencionada se efetiva, 

“estudantes e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender, de ensinar e de formar 
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profissionais e cidadãos” (DIAS, 2009, p. 39). Como consequência de uma bem articulada 

relação ensino, pesquisa e extensão, envolvendo a Universidade e a sociedade, realiza-se a tão 

almejada relação teoria/prática; e, por conseguinte, a democratização do saber acadêmico e 

seu retorno à Universidade, testado e elaborado (DIAS, 2009).  

A desarticulação mencionada pode ser percebida, também, na atuação do professor, 

conforme as falas tecidas pelo estudante Einstein, e são reveladoras das dissonâncias quanto à 

articulação referida. Segundo o estudante, “na sala de Física, os alunos ficam enfileirados. O 

professor olha para o quadro: „bem, pessoal, nós vamos falar sobre gravitação‟. Coloca o 

nome lá e começa a introduzir o conteúdo oralmente, mas sem perguntas, todo mundo em 

silêncio total. „Bem, acabamos de expor! Vocês estudem isso, nós vamos fazer a prova dia 

tal…‟. E diz qual é a forma de avaliação dele e pronto. É desse jeito”.  

Os sentidos do estudante revelam as contradições entre o que está prescrito no âmbito 

oficial e a prática, fato que expressa as possibilidades de incoerência na dinâmica curricular. 

Do ponto de vista da atuação do professor, se esta se opera prioritariamente conforme 

descrito, se verificam limites à formação dos estudantes, como o desenvolvimento do espírito 

crítico, sua capacidade de argumentar com fundamento, o que compromete, como 

consequência, sua autonomia intelectual e sua capacidade de democratizar o saber. 

 

5.1.2 “Se houvesse essa interdisciplinaridade” (Einstein) 

 

Vista como um eixo da formação do licenciando, a articulação ensino, pesquisa e 

extensão exige um diálogo interdisciplinar, ou seja, a contribuição de ciências conexas, como 

ficou evidenciado no relato do projeto mencionado. A Interdisciplinaridade é princípio 

curricular presente no PPP (2006) da Licenciatura em Física que, nesse sentido, “demonstra 

que a integração disciplinar possibilita análise dos objetos de estudo sob diversos olhares, 

constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re)criação do conhecimento”. 

Nas falas dos estudantes, no entanto, não há menção ao desenvolvimento de práticas 

educativas pelos professores, dirigidas ao diálogo interdisciplinar, conforme podemos 

apreender pelos sentidos dados pelo estudante Einstein: “se houvesse essa 

interdisciplinaridade, nós teríamos uma formação muito mais satisfatória, que é o que nós 

temos dificuldade hoje no novo método de avaliação, que é o ENEM”. O discente acrescenta 

que “as questões do ENEM são questões abrangentes, de leitura, de interpretação, de análise, 

para a formação do cidadão em si. E o curso em si não nos dá isso”. 
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As observações do estudante fazem alusão ao fato de que as questões do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) não se restringem aos conteúdos de disciplinas 

específicas, em si, mas a sua elaboração contém elementos das várias ciências, e precisam ser 

interpretadas numa perspectiva interdisciplinar, formação para a qual o discente não se sente 

preparado pelo fato de o curso não proporcionar tal preparação.   

A interdisciplinaridade, sendo um conceito polissêmico, é considerada uma fase na 

evolução do conhecimento que parte, desde a fase pré-disciplinar à interdisciplinar, 

propriamente dita, caracterizada pela força holística, cuja atribuição é reunir em conjuntos, o 

mais abrangente possível, o que foi dissociado pela mente humana, reunidos em 

interdisciplinas (WEIL, 1993).  

A perspectiva interdisciplinar constitui um convite a que as disciplinas dialoguem e se 

interfecundem para melhor compreender as distintas realidades que, por suas complexidades, 

tornam-se impossíveis de serem compreendidas por uma perspectiva monodisciplinar. Assim, 

é que “a noção-chave da interdisciplinaridade é a interação entre as disciplinas, que pode ir da 

simples comunicação de ideias até a integração mútua dos conceitos, da terminologia, da 

metodologia, dos procedimentos” (MACEDO, 2009, p. 51).  

Pelos motivos mencionados, um argumento em favor da interdisciplinaridade orienta 

para as limitações que acarretam um olhar a sala de aula de uma única e determinada 

perspectiva. É nesse sentido que Fazenda (1995) assinala ser a sala de aula uma realidade 

multifacetada, de modo que, olhá-la disciplinarmente, empobrece-a e fragiliza-a. É no espaço 

da sala de aula, prioritariamente, que os desdobramentos de uma proposta educativa se faz, 

devendo pautar-se em princípios, entre os quais, a coerência entre a formação oferecida e a 

prática esperada pelo futuro professor. Mas se observa que a formação instituída não é aquela 

que é posta em ação por meio do currículo, uma vez que o compreendemos como permeado 

de tudo aquilo que se faz e se vivencia em uma Instituição educacional.  

 

5.1.3 “Eu acho muito teórica a preparação que nós temos aqui” (Isaac) 

 

Ao assinalar ser “muito teórica a preparação” na Licenciatura, Isaac revela, de 

imediato, as dissonâncias na relação teoria e prática, embora no Projeto Pedagógico do Curso 

preconize a organicidade dessa relação: 

 

Todo conteúdo curricular do curso de Licenciatura Plena em Física deva 

fundamentar-se na articulação teórico-prática, que representa a etapa 

essencial do processo ensino/aprendizagem. Adotando este princípio, a 
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prática estará presente em todas as disciplinas do curso, permitindo o 

desenvolvimento de habilidades para lidar com o conhecimento de maneira 

crítica e criativa. 

 

Os sentidos que o estudante Einstein atribui a uma experiência vivida em sala de aula, 

a respeito da relação teoria/prática, são desveladores de como a referida relação acontece. O 

estudante assinala que […] tem uma disciplina aqui, que é Instrumentação II […] [ministrada 

por um] professor, que, na verdade, não tem nenhuma formação na área de ensino de Física; a 

formação dele é na área de pesquisa, mas ele estava dando essa disciplina. Porém, eu fui 

observando que o que ele estava passando se voltava mais para conteúdo de Física em si, do 

que para o ensino. […] e eu, com a maturidade já de aluno no final do Curso, questionei isso 

[…]”. A experiência do estudante oferece vários ângulos de análise tendo em vista a dinâmica 

do currículo e da formação.  

A disciplina mencionada pelo estudante, Instrumentação para o Ensino de Física II, é 

direcionada para que sejam trabalhados o planejamento e a execução de atividades voltadas ao 

ensino, enfatizando os conteúdos de Física do Ensino Médio. Oportuniza aos licenciandos 

experiências de aprendizado da prática educativa, o que inclui momentos de planejamento, 

interação, avaliação, reflexão crítica e replanejamento de ações. A disciplina deve orientar o 

estudante à prática da transposição didática pela qual os conhecimentos da ciência são 

convertidos em saberes escolares, destinados aos estudantes do Ensino Médio.  

Conforme o relato do licenciando, nesse caso particular, o docente não consegue fazer 

a articulação teoria/prática, enfatizando os conteúdos da Física em detrimento de uma 

orientação para a imbricação dos conteúdos dessa ciência com os conteúdos da área da 

formação para a docência. Esse fato evidencia a dificuldade do professor para reunir, e mediar 

a organização das situações de ensino e aprendizagem.  

A mediação didática é um dos aspectos mais angustiantes que os professores 

vivenciam no desenvolvimento de sua ação docente. Ela está na dependência de um conjunto 

de interações que envolve a relação entre professor e estudantes, e a relação didática 

estabelecida, disciplinar ou interdisciplinarmente, entre o professor e os objetos do 

conhecimento. Mediar, dessa perspectiva, relaciona-se com intervenção que favorece a 

transformação; trata-se de uma ação que provoca alteração, mudanças nas pessoas e nas 

coisas (MACEDO, 2010). Nesse caso, a mediação não aconteceu, levando-se em conta a 

natureza da disciplina e a atuação do professor. Do ponto de vista do discente, esse fato, 

todavia, não lhe passou despercebido. Com a maturidade de estudante que se encontra 

concluindo o curso, suas experiências vividas durante a formação na Universidade foram 
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saqueadas nesse momento, de modo a perceber as lacunas do docente na condução da 

disciplina. 

Esse fato revela para nós o quanto o currículo se atualiza, em uma dinâmica que 

envolve as incoerências, os dilemas, as contradições, as ambivalências, as brechas devendo os 

atores da cena curricular ─ docentes, estudantes, gestores ─ atentarem às fissuras sempre 

presentes na operacionalização do currículo. Afinal, a formação proposta via currículo não se 

faz de forma absoluta, devendo-se considerar, por exemplo, o âmbito das derivas. Deste 

modo, enfatizamos a segurança manifestada pelo estudante, sua capacidade de acompanhar 

criticamente seu percurso formativo, fato que tem valor autoformativo. Ademais, 

acrescentamos que essas experiências formativas se vinculam à construção de uma identidade 

profissional em curso, considerando que ela se prolongará para além da formação inicial, 

sendo esta uma etapa do desenvolvimento dessa identidade. 

O estudante Isaac recorre a uma experiência vivida quando cursava a disciplina 

Didática no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, no Centro de Ciências da 

Educação. O licenciando explicita: ─ “estou terminando de pagar a disciplina de Didática, a 

qual tem a pretensão de fazer com que os alunos elaborem planos de aula e possam ministrar 

uma aula de modo satisfatório e eficiente para seus alunos. Pude perceber que a disciplina não 

cumpriu seu objetivo com a maioria da turma”. E completa: “acho muito teórica a preparação 

que temos aqui. Eu acho que ela devia ser bem mais prática, bem mais prática mesmo”. Pela 

fala do estudante, observamos que ele não conseguiu apreender a relação entre a teoria e 

prática, porque, simplesmente, essa relação não aconteceu ou porque o professor da disciplina 

Didática não conseguiu fazer a mediação necessária entre a teoria e a prática. Enfatizamos 

que, na disciplina Didática, os estudantes devem simular a prática docente por meio das 

chamadas microaulas ─ sob orientação do professor. 

Com base no relato do estudante, as dificuldades que eles manifestam em articular 

teoria/prática podem se traduzir, futuramente, na dificuldade de organizar e mediar as 

situações de ensino e aprendizagem, tal como no exemplo do professor de Einstein. Esse fato 

abre uma via importante para a dinâmica da formação, em particular, da formação para a 

profissão docente, que é a necessidade de uma aproximação mais eficiente dos estudantes 

com o mundo do trabalho e, portanto, uma atenção mais qualificada aos saberes profissionais, 

possibilitando, dessa forma, a aproximação teoria/prática.  

O documento (PPP, 2006) que norteia a política pedagógica para a formação dos 

licenciandos em Física admite que “ambas as realidades [teoria e prática] concorrem 
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conjuntamente para a completeza da formação da identidade de educador do futuro professor 

de Física, do Ensino Fundamental e Médio”. Ou seja, o documento preconiza uma relação 

orgânica entre teoria e prática que, na realidade, não se efetiva. Essa relação entre teoria e 

prática é, também, enfatizada no Parecer CNE/CP 28/2001, quando assinala que: 
 

[…] a prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A 

prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é 

atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído 

pela prática e pela teoria como momentos de um dever mais amplo, 

consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir 

alguma coisa e que a teoria procura conceituar o campo e o sentido desta 

atuação. Esta relação mais ampla entre teoria e prática recobre múltiplas 

maneiras do seu acontecer na formação docente. 
 

Conforme observamos, a prática concebida pelo modo como as coisas se fazem ─ 

atravessadas por uma teoria ─ constitui fundamentos que contribuem para a construção da 

identidade docente. Isso se torna verdadeiro, no entanto, quando os professores são capazes de 

mediar práticas educativas nas quais as experiências vivenciadas pelos estudantes durante a 

formação se tornam autenticamente formativas, tanto para os professores quanto para os 

estudantes.  

 

5.1.4 “As disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha” (Gleiser) 

 

Enquanto seres em processo de formação e, conforme referimos, implicados nesse 

processo, os estudantes são capazes de observar atuações docentes que se afastam daquela 

proposta por meio do Projeto Político Pedagógico da Instituição. O estudante Gleiser lembra-

se de ter ouvido de professores: ─ “ah, as disciplinas pedagógicas lá do CCE são coisa de 

florzinha, [então] ouvindo essas falas, eu também achava que não tinha nenhuma 

importância”. A postura dos professores apontada por Gleiser contraria o que estabelece o 

Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Física que, no item “da postura do professor” 

(2006, p. 48), enfatiza: 

 

Pretende-se que cada professor, ao ministrar a sua disciplina, esteja ciente 

dos objetivos e dos fins que norteiam a licenciatura, e assim, possa escolher 

uma metodologia ativa para dirigir a sua classe, oportunizando o diálogo 

com o aluno, sua participação efetiva na própria formação, possibilitando 

momentos de prática e crítica de postura docente. A sua assistência sempre 

atenta para ajudar a romper os obstáculos pedagógicos, promovendo as 

situações de teste que serão de importância capital para a formação de alunos 

competentes. 
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Com base neste documento e refletindo sobre a fala de Gleiser, indagamos quanto os 

professores formadores estão cientes do que é, de fato, uma Licenciatura e qual deve ser o 

papel das disciplinas pedagógicas na formação do futuro educador. Isso nos inspira também a 

uma reflexão produtiva acerca dos fundamentos que envolvem não somente aspectos 

tecnológicos mas, sobretudo, os de comportamentos, postura, gestão do ensino na sala de aula 

e da educação em geral, relacionados à ação docente, à qualidade do ensino, à 

profissionalização, formação inicial e continuada como compromissos éticos dessa formação 

(DIAS, 2009). 

Com ênfase, ainda, na relação teoria e prática, o estudante Isaac, ao cursar a disciplina 

Psicologia I, relata: ─ “ministrada por duas professoras, essas duas foram muito eficientes, 

muito eficientes mesmo! Elas fizeram um projeto de trabalho com a turma, fizeram ver na 

prática como é a Psicologia do Ensino”. O estudante demonstra em sua fala que ficou clara 

para ele a relação teoria-prática e a eficiência dessa relação quando, de fato, se efetiva. É 

possível perceber, pelos sentidos do licenciando, uma disposição à participação na proposta 

pedagógica do professor, a qual se traduz na participação em sua própria formação.  

As situações refletidas anteriormente nos possibilitam compreender que, quando os 

princípios curriculares ─ indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, formação 

profissional para a cidadania, interdisciplinaridade e relação orgânica entre teoria e prática ─ 

são, efetivamente, concretizados na prática educativa, constituem-se requisitos de relevância à 

formação dos futuros professores que, sem dúvida, serão, também, futuros promotores da 

superação das desigualdades e fomentadores da democracia como um direito a todos os 

cidadãos.  

O problema é que a prática educativa nem sempre se efetiva como um fazer com 

método, com planejamento, considerando as interações professor e estudante, e levando-se em 

conta a complexidade das diversas variáveis presentes nessa prática, que se relacionam e se 

expressam no microssistema da sala de aula (ZABALA, 1998). Variáveis como o ensino, a 

aprendizagem, a avaliação, as relações interativas entre o professor e o aluno precisam ser 

dominadas pelos docentes formadores e, também, pelos discentes em formação. Carecem 

estas variáveis de reflexões profundas como via para atualização e potencialização das 

práticas docentes 
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5.1.5 “Não vou dizer que eu esteja pronto: […] acredito que tenha aí um dos pré-requisitos” 

(Newton)  

 

Ao explicitar a experiência ao cursar as disciplinas Instrumental para o Ensino de 

Física I e Instrumental para o Ensino de Física II, o estudante Newton assegura: ─ 

“realmente aprendi a dar aula, porque nós somos obrigados a ministrar aulas para os 

professores”. O estudante no entanto, está ciente que a competência desenvolvida durante a 

formação inicial é algo em construção, em processo, conforme ele mesmo expressa: “[…] não 

vou dizer que eu esteja pronto. Pronto, não. Mas acredito que eu tenha aí um dos pré-

requisitos. Tenho já acumulado não só conhecimento em si, a parte cognitiva, mas também 

uma certa prática […]”.   

Pelos sentidos elucidados da fala de Newton, o estudante nos chama a atenção para um 

componente importante do processo formativo: ─ as competências. Estas, conforme preconiza 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), são definidas como a “capacidade 

de mobilizar, articular, colocar em ação valores, habilidades e conhecimentos necessários para 

o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. Dessa 

forma, é requerida a articulação entre o conhecimento, as habilidades e o contexto como 

fundamento, para que, por meio da aprendizagem, os conhecimentos adquiridos possam ser 

operacionalizados de forma eficaz. De certo modo, é essa competência que o estudante 

Newton afirma possuir, embora reconheça seus limites, uma vez que se encontra em processo 

formativo, e o desenvolvimento de competências deve continuar para além dessa etapa da 

formação. 

Essa reflexão nos direciona a reconhecer o lugar e o valor das competências no Projeto 

Político Pedagógico, e a entendê-las como um processo e não como um produto, dado que “as 

competências e o ser competente não são algo prontos” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 43), 

mas vão se construindo por todo o desenvolvimento profissional, tendo como ponto de partida 

a formação inicial.  

Dolz e Ollagnier (2004) assinalam que é possível analisar concretamente a forma 

como as competências são apresentadas nos documentos oficiais, haja vista a existência de 

indicadores explícitos nos referenciais de competências e a forma de hierarquizá-los. Assim, é 

possível estudar nesses referenciais “as relações com as expectativas do ambiente 

socioeconômico, com os saberes disciplinares, com as etapas de desenvolvimento dos 

comportamentos do aprendiz e com os métodos de organização do trabalho” (DOLZ; 
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OLLAGNIER, 2004, p. 11). Estes autores chamam a atenção, também, para o lugar atribuído 

às denominadas competências transversais ou coletivas, além de permitirem, ainda, captar o 

status das competências por meio das propostas de avaliação. 

Levando-se em consideração uma aprendizagem centrada nas disciplinas, em que se 

evidenciam os distintos saberes, tais como os das ciências, da experiência, da docência, entre 

outros, a pedagogia dirigida pelas competências define as ações que os estudantes devem ser 

capazes de realizar, após a aprendizagem. Nesse sentido, surgem posições ambíguas: 

enquanto “alguns consideram que a lógica do ensino das disciplinas está a serviço dessas 

ações […], outros afirmam que ela representa um entrave por tornar as aprendizagens mais 

rígidas” (DOLZ; OLLAGNIER, 2004, p. 12).   

Seguindo essa linha de reflexão sobre a questão das competências nos programas e 

currículos institucionais, chama-nos a atenção a relação entre a lógica do ensino das 

disciplinas e a lógica da competência associada à aquisição de uma especialização complexa, 

transversal e exportável para fora do campo escolar. Quando esse fato ocorre, ou seja, 

“quando os novos currículos insistem nas novas experiências e em modos de trabalho na 

„prática‟, sem fornecer os saberes formais correspondentes, os discursos sobre a mobilização 

da competência podem levar, de forma paradoxal, a seu empobrecimento” (DOLZ; 

OLLAGNIER, 2004, p. 12). 

As referências acima podem ser explicitadas da experiência já mencionada pelo 

estudante Einstein, quando cursou a disciplina Instrumentação para o Ensino de Física II, e o 

professor, ao ministrá-la, enfatizou os conhecimentos básicos da Física, aplicando uma prova 

escrita de conteúdo científico, desconsiderando qualquer menção aos conhecimentos básicos 

de Educação. A forma como a disciplina foi trabalhada pelo docente, ao invés de potencializar 

a competência, tendo em vista a aprendizagem do discente, acabou por ser empobrecida pela 

forma como foi operacionalizada.  

Enfatizamos que a referida disciplina deve propiciar a articulação entre os 

conhecimentos científicos e pedagógicos, e se encontra inserida no espaço curricular
13

 

denominado Conhecimentos Metodológicos, os quais devem conferir aos estudantes “as 

competências e habilidades para o exercício de suas futuras atividades docentes, junto a 

escolas de Ensino Médio e de Ensino Fundamental” (PPP, 2006, p. 10).  

                                                           
13

 Conjuntos de disciplinas que, pela similaridade dos campos de conhecimentos que aglutinam, contemplam os 

aspectos considerados básicos na formação dos professores de Física (PPP, 2006). 
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Ao analisar as ementas das disciplinas e sua relação com as competências aferidas no 

Projeto Pedagógico do Curso de Física, observamos que sua contribuição está voltada às 

competências e habilidades na formação do perfil dos licenciandos. No caso particular das 

disciplinas que compõem o espaço curricular Conhecimentos Metodológicos, verificamos que 

favorecem uma estreita relação entre teoria e prática durante a formação, possibilitando a 

interdisciplinaridade fundamental e necessária à aquisição de conhecimentos 

teórico/metodológicos indispensáveis aos estudantes durante os Estágios de Regência no 

Ensino Médio e, depois, no exercício da profissão docente.  

O conhecimento do currículo, e, em particular, das disciplinas e de suas ementas, tem 

sua relevância na medida em que tal conhecimento pelos docentes e discentes do curso 

potencialize e enriqueça cada vez mais o desenvolvimento das competências e habilidades 

instituídas, contribuindo para elevar o nível profissional do estudante, evidenciando onde 

professores e estudantes pretendem chegar, embora nada garanta que de fato isso ocorra, 

conforme analisamos com base nos sentidos dados pelos licenciandos.  

Os fatos mencionados nos levam a refletir sobre outros, entre os quais, a qualidade das 

práticas educativas e do agir profissional. Embora cientes de que os professores imprimem 

suas marcas pessoais naquilo que fazem, quando as práticas educativas não são bem 

mediadas, elas despotencializam e empobrecem a construção das competências, além de 

distanciarem o processo de formação inicial do objeto da profissão. Tendem, dessa forma, a 

preparar um profissional menos qualificado para um sentido da profissionalização e mais para 

a perspectiva da titulação, a busca da certificação (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). 

A formação de competências, no entanto, está diretamente relacionada à construção de 

um agir profissional que envolve uma identidade, um estilo profissional sintonizado com a 

ética e a responsabilidade constituintes de uma postura crítica e reflexiva que orienta esse agir 

profissional (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). 

Considerando que há um modelo formativo assumido como compromisso 

político/pedagógico e que define o perfil do aluno, são diversificadas as variáveis que 

constituem tal perfil, e abrangem interesses, aptidões, conhecimentos, saberes e habilidades 

que são adquiridos pelos estudantes durante a formação inicial, continuando para além dela. 

Na construção do modelo formativo, enfatizamos o valor das competências como mediadoras 

entre a formação inicial e a formação profissional, uma vez que nelas  

 

[…] se integram o conjunto de saberes, habilidades, o saber-fazer e as 

atitudes da atividade profissional que são necessários para uma formação 

orientada pela relação dialética teoria-prática, no contexto real do exercício 
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profissional, possibilitando construir  uma identidade profissional desde a 

formação inicial  (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 40). 

 

As competências se desenvolvem durante a formação inicial e, pela relação 

teoria/prática que começa a ser delineada nessa etapa, dialogam com objetos da profissão. É 

nesse sentido que Einstein descreve sua experiência vivida como pibidiano, assinalando que 

essa prática “foi uma experiência muito forte” durante sua graduação. 

 

Até mesmo como resolver questões que não se resumem ao tradicionalismo, 

mas de perguntar, de saber do aluno o que ele já compreende daquilo, de 

demonstrar por outros caminhos e meios os princípios físicos, de como 

chegar a soluções diferentes, participação em feiras de ciência, de projetos 

que nós elaboramos.  

 

O diálogo com a profissão, vivenciado pelos licenciandos no decorrer da formação, é 

constituinte de uma identidade docente que se anuncia, cuja orquestração representa grande 

desafio para a profissionalização dos futuros professores. Requer, entre outros aspectos, 

cuidadosa atenção de todos os envolvidos com o processo formativo dos licenciandos; 

envolve a eles próprios, como responsáveis por sua formação; bem como os professores 

formadores, como aqueles que medeiam ações que favorecem o agir profissional, 

característico da profissão de professor; e a Instituição formadora, como aquela que 

proporciona o espaço e as bases legais para que a formação se desenvolva. 

Ao refletir então, sobre as competências e sua relação com a formação de um perfil 

profissional, a imagem que nos vem é de um entrançado, envolvendo o perfil instituído no 

PPP e as competências que os estudantes precisam desenvolver com vistas a serem 

futuramente professores, imagem que se assemelha à figura de um DNA. A Figura 2 retrata, 

na linha verde, as competências conforme prescritas no PPP do Curso de Licenciatura em 

Física; e, na linha vermelha, o perfil do profissional desejado pelo Curso. 
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Figura 2 - Competência e perfil do aluno 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme explicitado na Figura 2, as competências são mediadoras entre a formação 

inicial e a profissional, e o que esperamos que o estudante venha a ser no futuro, como 

profissional; isto é, o seu perfil, de certa forma, está na dependência das competências 

indicadas. Portanto, cabe aos docentes a sensibilidade de, ao mediar a apreensão de 

competências pelos estudantes, fazê-lo em estreita consonância com o perfil que se espera 

deles, vez que nesse se encontram os delineamentos do profissional que se deseja formar. 

Essa sensibilidade docente deve ser enfatizada, levando-se em conta que, atualmente, 

o uso da noção de competência voltada ao mundo da educação está relacionada à formação 

profissional, sendo, portanto, comum, utilizar-se um vocabulário referente ao mundo do 

trabalho. Adotando, por esse motivo, uma linguagem econômica; a competência expressa a 

noção de eficiência, de um desempenho na ação (DOLZ; OLLAGNIER, 2004).  

Competência passa a ser, então, compreendida, a partir de um elevado nível de 

complexidade. Ultrapassa as noções de capacidade, qualificação, savoir-faire, integrando-as 

todas. Envolve, também, os conhecimentos teóricos e práticos que serão adquiridos, a 

capacidade para mobilizar alguns saberes e alguns recursos na ação, além de uma 

representação correta da situação de seus desempenhos. Tudo isso estaria envolvido na 

construção de competências (DOLZ; OLLAGNIER, 2004). 

As competências prescritas no PPP do Curso de Física norteiam o processo formativo 

dos estudantes, delimitando o que será trabalhado em sua formação inicial, conforme 

visualizadas na Figura 2, e compõem uma referência comum a que os docentes possam tomar 

como base na orientação dos futuros professores. Estes, por sua vez, podem tomá-las como 

orientadoras do seu processo formativo, compreendendo o sentido do que será seu futuro 

como profissional, como parte do modelo formativo proposto pela Instituição. 

O modelo formativo faz referência à essência da profissão e ao modelo de 

profissionalização inicial, nele presentes o núcleo de referência do processo formativo e os 

componentes do projeto curricular: os objetivos, as competências, conteúdos e metodologias 

(NÚÑEZ; RAMALHO, 2004). É dessa perspectiva que o PPP do Curso de Licenciatura em 

Física põe as competências como um dos pilares do processo de formação dos licenciandos, 

articulando “conteúdos específicos da Física, aliada a um profundo conhecimento da área 

educacional (2006)”. 

O PPP assume que essa articulação será feita pelas disciplinas de conhecimentos 

metodológicos, objetivando diminuir o distanciamento entre o conhecimento específico da 

habilitação e o que deve ser ensinado, em sala de aula, para os alunos do Ensino Fundamental 
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e Médio (2006). A conjugação desses conhecimentos objetiva garantir a formação comum e 

chegar ao perfil do físico/educador, preconizado pela Resolução CNE/CES 1304/2001. 

O licenciado em Física, em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Física e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, será um profissional com sólida formação em Física, que domina seus 

aspectos conceituais, históricos, epistemológicos, e em Educação, de forma a dispor de 

elementos que lhe garantam o exercício competente da docência na educação básica, 

conforme delineados na Figura 2.  

Esse modelo formativo constante do PPP do Curso de Física, orientado por 

competências a partir da definição de um perfil a ser formado, encaminha ao desenvolvimento 

da formação profissional entendida como “o processo permanente de aquisição, estruturação e 

reestruturação de condutas, conhecimentos, habilidades e valores, inerentes ao desempenho de 

competências para o desempenho de uma determinada função profissional” (NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2004, p. 39).  

Formar com base em competências implica compreendê-las para além de um senso 

comum que pressupõe que o indivíduo, já na formação inicial, adquire e se torna competente 

de uma vez por todas, estando apto a resolver qualquer problema em qualquer lugar, 

sobretudo problemas de ordem operacional. Mas não é bem assim, uma vez que as 

competências são atravessadas por um “conjunto de variáveis que permeiam os interesses, as 

aptidões, os conhecimentos, os saberes e as habilidades, adquiridos no processo formativo e 

fora dele” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 43).  

Pelas considerações supramencionadas, pensar em competências enquanto processo e 

não como produto abre espaço para compreender o indivíduo como um ser inacabado, sempre 

em processo de se construir, tanto em nível pessoal, quanto em desenvolvimento profissional; 

neste caso, tendo como ponto de partida a formação inicial. Ganha relevância, nesse sentido, a 

formação continuada, vez que há problemas com graus de complexidades variadas e, por isso, 

difíceis de serem solucionados em um espaço-tempo determinado. 

Fazendo parte das exigências que o futuro impõe, essas perspectivas nos conduzem a 

compreender que uma bagagem inicial de conhecimentos não nos baste para toda a vida. 

Afinal, vivemos uma rápida evolução do mundo, o que requer atualização constante dos 

saberes. Doravante, aprender ao longo da vida e, sobretudo, aprender que os saberes se 

interpenetram e enriquecem deve compor um sentido de educação que leve as pessoas, a partir 

da infância até o fim da vida, a desenvolver conhecimentos dinâmicos do mundo, dos outros e 
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de si mesmas, combinando as aprendizagens do conhecer, ser, fazer e conviver (DELORS, 

2001).  

A despeito das exigências mencionadas, Núñez e Ramalho (2004), ao fazerem 

referências a estudos sobre diferentes formações profissionais, assinalam o que denominam 

como “choque do início da profissão” para os egressos da Universidade. Nas etapas iniciais 

dos egressos no mundo do trabalho, têm se revelado: 

 

[…] baixo nível de profissionalização da formação inicial; insuficiência de 

competências adquiridas na formação inicial para o início da profissão; estilo 

formativo que pouco contribui para o desenvolvimento de competências, 

limitando o desenvolvimento profissional (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 

45). 

 

Esses problemas pertinentes à formação inicial atingem profundamente as 

licenciaturas, inclusive na falta de clareza sobre o que seja formar o futuro professor. Isso 

evidencia problemas historicamente presentes nelas, como a construção de uma identidade 

acadêmica que tem por base a formação do pesquisador. Assim, descaracterizadas em sua 

função, as licenciaturas registram uma má-formação, seja no campo do saber específico, seja 

no pedagógico, seja na falta de articulação entre esses campos. 

Andrade (2004, p. 13) assinala que esse problema da má-formação ocorre “não porque 

os professores sejam incompetentes, mas por estarem as suas competências, no caso de cada 

área específica, voltadas muito mais à formação de bacharéis/pesquisadores”. Nesse caso, a 

má-formação pedagógica se relaciona a “pouca integração interna das unidades acadêmicas 

responsáveis por tal campo e, ainda, pela ausência de diálogo entre elas e cada curso em 

particular” (ANDRADE, 2004, p. 13).  

A esse respeito, o estudante Einstein enfatiza que “a forma como a docência no curso 

de Física transmite o conhecimento é totalmente contrário ao modo como a teoria é aplicada 

na área de Educação”. Para o licenciando isso gera “uma tremenda confusão” e exemplica: “a 

forma como nós nos reportamos ao aluno, ou como o professor avalia é diferente. A gente 

avalia mais quantitativo do que qualitativo, e lá [no CCE] eles têm outra forma de avaliar o 

aluno”. 

Em face do que o estudante expressa, ao evidenciar a falta de articulação concernente 

à formação específica no âmbito da Física e a formação pedagógica, nossas preocupações se 

voltam aos processos de construção da identidade docente desses licenciandos e às 

experiências vivenciadas por eles nessa etapa da formação. O estudante Einstein, quando 

afirma: ─ “a forma como nós nos reportamos ao aluno”, ele se inclui no processo formativo, e 
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se percebe como um desarticulador entre teoria e prática, tanto quanto seus professores 

formadores. Esse fato nos revela uma formação que se vai construindo de forma consciente e 

crítica, sendo percebidas as “tremendas confusões” inerentes a ela, como assinala Einstein, 

ocorridas durante a formação.  

Enfatizamos, ainda, que, no Curso de Licenciatura em Física da UFPI, as disciplinas 

pedagógicas referidas no PPP se inserem nos Conhecimentos Básicos de Educação comuns a 

todos os Cursos de Formação de Professores da Educação Básica da UFPI. Em outro espaço 

curricular, o dos Conhecimentos Metodológicos, encontram-se as disciplinas que, por 

estabelecerem uma articulação entre os conhecimentos específicos de Física e de Educação, 

conferirão ao aluno, segundo a proposta do Projeto, as competências e habilidades para o 

exercício de suas futuras atividades docentes nas escolas de Ensino Médio e de Ensino 

Fundamental. 

No contexto da proposta, essas disciplinas podem ser consideradas como uma das 

soluções para diminuir o distanciamento entre o conhecimento específico e o escolar. Esse 

conjunto é formado pelas disciplinas Informática no Ensino de Física, Instrumentação para o 

Ensino de Física, Metodologia de Ensino de Física, e pelo Trabalho de Conclusão de Curso. 

Juntam-se a esse quadro da formação proposto pelo PPP (2006) os Estágios Curriculares e as 

disciplinas do Bacharelado, as quais habilitam o professor ao exercício do magistério.  

Essa é a organização, por assim dizer, mecânica, do currículo da Licenciatura em 

Física da UFPI. Acrescente-se, ainda, o fato de que os Conhecimentos Básicos de Física, 

compostos pelas disciplinas de caráter específico de Física, teóricas e experimentais, tais 

como Fundamentos de Mecânica, Oscilações, Fluidos, Eletromagnetismo, Teoria da 

Relatividade, Teoria Quântica, constituem conhecimentos que compõem uma base comum de 

formação do licenciando e do bacharel em Física.  

Esse aspecto, em particular, que evidencia, em um mesmo currículo, uma base de 

formação comum a bacharéis e licenciandos, deve ser visto com o devido cuidado, pois, por 

se tratar de conhecimentos básicos da Física, estes carecem da transposição didática e, assim, 

os licenciandos possam estar aptos a ajudar os alunos na Educação Básica, na construção de 

conhecimentos da ciência. 

Outro ponto a incluir nessas reflexões reporta-se às especificidades da formação 

docente, que envolvem o compromisso social fundamental do professor com sua profissão, 

que tem a sala de aula como o seu campo de luta política (MARQUES, 2006). O professor, 

como uma presença qualitativamente concreta “fala, mas sua palavra não é somente uma 
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palavra diante da classe, é uma palavra dentro, com e para a classe” (GUSDORF, 1987, p. 

31). Assim, compreendemos que, ao colocar em um mesmo espaço duas formações diferentes 

─ a do bacharel e a do licenciando ─ cremos de certa forma ser escamoteadas, nessas 

disciplinas básicas, as especificidades que estão presentes na formação para a docência. 

O enfrentamento dessas questões referentes às Licenciaturas ainda é muito tímido no 

interior das Universidades. No caso particular da Licenciatura em Física na UFPI, mas não 

somente nela, torna-se mais grave ainda, por se tratar de uma área cujos problemas 

sociocientíficos e sociotécnicos são cada vez mais complexos. Fazemos referência, nesse 

sentido, à educação científica na sociedade atual, cuja exigência é urgente enquanto fator de 

desenvolvimento das pessoas e dos povos, em curto prazo, para todos os cidadãos (GIL-

PÉREZ; VILCHES, 2005).  

Diante do que vimos refletindo, ao nos guiarmos pelo objetivo de averiguar as 

possíveis contradições entre o currículo instituído e sua efetivação na prática, as 

considerações mencionadas nos impelem a compreender a complexidade pressuposta no 

currículo, em sua articulação instituída e instituinte. Ademais, mostra-nos enquanto 

dispositivo de formação e, pela complexidade mencionada, como podem existir contradições 

entre o que está posto institucionalmente e o que, de fato, ocorre nos labirintos da formação. 

Esta se constrói, como vimos, em caminhos tortuosos, bifurcantes, conflituosos, a exemplo da 

própria vida, que nos permite experimentar e vivenciar o mundo a partir de diversos 

contextos.  

Assim, considerando nossa questão de partida, que trata das relações que podemos 

estabelecer entre os sentidos dados pelos discentes ao conjunto das experiências vivenciadas 

na sua formação inicial, e a construção identitária como docente, e considerando também o 

objetivo do capítulo em analisar possíveis dissonâncias entre as dimensões instituídas e 

instituintes do currículo e suas implicações na formação dos discentes, os contextos 

analisados e refletidos nos remetem a ponderar os aspectos dinâmicos de uma formação que 

se opera na dinamicidade dos atos de currículo.  

Refletir, nessa perspectiva, nos desafia a enfrentar e analisar as falas dos discentes, 

considerando as brechas, as fissuras, as transgressões, as ambivalências que se vão 

apresentando nas suas experiências formativas. Estas se afirmam como uma construção 

identitária docente que não se desenvolve de forma linear, mas se constrói em um processo 

que envolve as implicações, influências e relações dos discentes com os múltiplos 

dispositivos formativos ─ o currículo, a gestão, a instituição universitária ─ de modo que é na 
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confluência e nas tensões entre os dispositivos instituídos e a formação acontecendo, sendo 

construída, que a identidade dos licenciandos se desenvolve. Nesse processo, haverá sempre a 

utopia de construção de percursos formativos com mais qualidade e mais adequados às 

necessidades formativas dos licenciandos.  
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CAPÍTULO 6 - AS RELAÇÕES COM A GESTÃO E A INSTITUIÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

O estudante do Curso de Física da UFPI, Isaac, expressa que a Universidade é “o 

lugar”. Ao fazer tal referência, importa-nos buscar compreender o que é um lugar. Segundo 

Augé (2009, p. 67), “[…] um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como 

histórico, definirá um não-lugar”. Um lugar seria entendido como lugar de pertenças, de 

estabelecimento de relações, de implicações e de influências no qual, em se tratando dos 

discentes do Curso de Física, se constitui como espaço institucional onde, pelas relações, se 

dá a construção e identificação dos discentes com a docência. 

A Universidade e sua organização deve ser lugar no qual aqueles que lá estão se 

reconheçam nele (AUGÉ, 2009). Um lugar em que, mesmo os acontecimentos imprevisíveis, 

ainda que ritualmente previsíveis, reclamam ser interpretados, não para serem conhecidos, 

mas reconhecidos. Ou seja, um lugar em que seus discursos, seus diagnósticos já vêm com 

seus termos repertoriados; e, portanto, esse repertório não deve ser suscetível de “chocar os 

guardiães da ortodoxia cultural e da sintaxe social” (AUGÉ, 2009, p. 41). Enquanto 

dispositivo espacial a Instituição deve representar a identidade do grupo, e este deve defendê-

la contra as ameaças internas e externas, para que a linguagem da identidade conserve um 

sentido. Neste contexto, qual a contribuição (ou não) da gestão e da Instituição universitária 

no processo formativo dos licenciandos e na construção da identidade profissional?  

Neste capítulo, temos o objetivo de situar o leitor em relação aos dispositivos 

institucionais, buscando compreender os sentidos que os discentes atribuem aos 

procedimentos e processos que envolvem a gestão e a Instituição universitária. Refletimos 

que, no processo formativo e construção da identidade profissional dos licenciandos, a relação 

estabelecida com a gestão ─ coordenadores, chefes de departamento, entre outros ─ assim 

como com a universidade enquanto instituição, constitui-se dimensão importante no 

dispositivo formativo.  

Os sentidos expressos pelos estudantes se direcionam à compreensão de que, não 

obstante as dificuldades que vivenciam, a Universidade é para eles um lugar cujas 

características envolvem espaços identitários, relacionais e históricos, correspondendo “[…] 

para cada um a um conjunto de possibilidades, de prescrições e de interditos cujo conteúdo é 

ao mesmo tempo espacial e social” (AUGÉ, 2009, p. 47). 
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Pela forma como o espaço físico é ocupado, inscrevem-se os espaços sociais das 

relações humanas, os espaços de intersubjetividades, das racionalidades e das múltiplas vozes, 

espaço da cultura e das criações do espírito. Interlacam-se nos espaços institucionais o espaço 

físico e do tempo, do saber, do poder, do querer e do fazer (MARQUES, 2006). O estudante 

Galileu, por exemplo, reconhece que “[…] apesar dos pesares, de toda dificuldade que a gente 

encontra aqui [na Universidade], a falta de suporte […],  de orientação, eu sinto falta daqui 

quando eu passo muito tempo sem frequentar”.  Isaac completa o pensamento de Galileu ao 

destacar que “quando a gente entra de férias, que são três meses, de dezembro a março, você 

fica como um peixe fora d‟água”.  

A Universidade, como lugar de excelência, reúne a totalidade da cultura, não havendo 

nada com que se possa comparar, e que proporciona imensas oportunidades “culturais e 

intelectuais […] [além de] relacionamentos com pessoas de cultura, cuja mente se aproveita; 

[…] pessoas interessantes”, como assinala o estudante Isaac. Assim, quando Galileu assinala 

que, “apesar de toda a dificuldade, a gente sente falta da Universidade quando passa muito 

tempo sem frequentá-la”, ele evoca, para além de objetos de conhecimento, um lugar familiar, 

uma referência na qual se reconhece, e isso escapa à História como ciência.  

Situação semelhante também é vivida por Lattes que revela: “em Teresina, para mim, 

só existe a Universidade Federal. É aqui que eu me sinto bem, aqui eu me sinto como se 

estivesse em casa. Aqui eu me sinto confortável […]”. Os estudantes assumem, na verdade, 

esse espaço, a Universidade, em seu âmbito histórico, relacional e identitário assim como 

Tiomno, quando refere que “a Universidade mudou muito a minha vida”.  

Essas ideias que os estudantes expressam acerca do lugar Universidade significam as 

relações que têm com o território, com os que lhes são próximos, os professores, colegas, 

gestores, e com os outros, o mundo da cultura (AUGÉ, 2009), variando com a situação e o 

ponto de vista que cada um ocupa. Expressam ainda pontos de referência, que, para além da 

harmonia selvagem ou do paraíso perdido, quando desaparecem, não se deixam preencher 

comodamente (AUGÉ, 2009). Mas essa pretensa familiaridade com o lugar somente é 

possível porque os estudantes já incorporaram um aprendizado da Instituição, e esse se 

constitui um momento importante, tendo em vista que é nele que se formam suas perspectivas 

(COULON, 2008). 

O aprendizado por meio das vivências na instituição universitária possibilita aos 

estudantes reconhecerem as dificuldades enfrentadas no dia a dia da vida acadêmica. O 

discente Lattes assinala: ─ “[…] você tem a ajuda de um professor, de outro professor, mas da 
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Instituição em si, eu pelo menos nunca tive ajuda em nada”. Gleiser recorda: ─ “eu cheguei 

aqui [no Departamento] para pedir confirmação de matrícula e eles: ─  „procure em outro 

lugar‟. Onde é que eu vou procurar?” Os estudantes procuram informações junto aos gestores 

─ coordenadores, chefias de departamento ─  sobre salas de aulas cadastradas para o 

funcionamento das turmas, sobre matrículas, entre as muitas situações que envolvem a vida 

burocrática na Instituição. Eles necessitam dessas informações como forma de marcar um 

posicionamento na Instituição, de saberem conduzir-se em seu interior.  

O estudante Isaac recorda: “tinha seis disciplinas na minha matrícula e eu não sabia a 

sala de nenhuma. […]. Chego aqui nesse lugar em que a gente faz a impressão, na chefia do 

curso, onde eles imprimem sua matrícula, onde tem o nome da disciplina e a sala. Aí eu: ─ 

„meu senhor, o senhor pode imprimir para mim o meu comprovante de matrícula para eu ver 

onde é que está a sala?‟ Ele disse que não podia”. O estudante, nessa ocasião, se depara com 

“um professor da Matemática [que estava] na chefia. „Não dá certo, não? Pois vamos aqui‟. 

Ele me levou lá no departamento de Matemática e imprimiu lá”.  

Os estudantes se conduzem, dessa forma, utilizando as brechas que surgem para 

resolver os problemas. Essas situações, que parecem corriqueiras no confronto dos estudantes 

com a gestão universitária, atestam a necessidade de maior profissionalismo no atendimento 

às necessidades dos discentes quanto à burocracia institucional.  

Os estudantes perguntam e não obtêm a resposta daqueles que teriam a incumbência 

de orientá-los. Para Lattes, o que falta é “assistência ao aluno, uma orientação. Para você 

conseguir falar com alguém é uma complicação”. Isaac completa: “com que credibilidade, 

com que confiança você vai voltar a falar com ele, [com o Chefe de Departamento] sendo que 

no momento em que você precisou ele não demonstrou nenhum interesse?”. Os estudantes 

sentem-se desorientados quanto à burocracia da Instituição e, conforme afirmam, parecem não 

saber lidar com ela. Ao mesmo tempo, ao mencionarem a falta de orientação ao estudante ou 

mesmo a perda da confiança nos gestores, parecem evidenciar a falta de uma organização 

administrativa, o que inclui um desconhecimento ou descumprimento das atribuições 

inerentes a cada um: estudantes, gestores e a Universidade.  

Ao ressaltar da fala dos discentes a necessidade de uma organização administrativa 

concernente à gestão acadêmica e a instituição universitária, não queremos encerrar os 

“sujeitos da formação em um produto de determinada resolução, lei ou sistema 

informacional” (MACEDO, 2010, p. 106-107), considerando que essa racionalização englobe 

o todo das ações formativas. O que enfatizamos é a necessidade de “procedimentos e 
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processos organizacionais institucionalizados de qualidade ética, epistemológica e 

pedagógica” (Ibid., p. 106). Sendo as Universidades locais onde se dão os encontros e as 

convivências entre educadores, gestores e educandos, é imprescindível que esses grupos se 

reúnam e trabalhem para que situações favoráveis proporcionem o desenvolvimento dos 

estudantes. 

Nessa perspectiva compreendemos o valor da gestão e da instituição universitária 

enquanto dispositivos de formação, quando propiciam processos organizacionais num nível 

que permita às pessoas seus benefícios nas melhores condições possíveis. A Universidade, 

pensada nessa perspectiva, se revela uma entidade complexa, com realidades institucionais 

que são, ao mesmo tempo, reflexivas, dinâmicas, flexíveis e aprendentes. Isso sugere pensá-la 

tendo em vista distintas dimensões, entre as quais destacamos a física, psicológica, social, de 

organização e gestão, política e cultural, axiológica (TAVARES, 2003).  

A dimensão física compreende as construções, ordenamentos e disposições dos 

espaços interiores e exteriores, os recursos materiais; ou seja, tudo o que constitui o corpo 

físico de uma Instituição e que está relacionado a outras realidades físicas circundantes, 

possibilitando um “diálogo interativo e equilibrado com os outros sistemas ou entidades 

físicas, pessoais, sociais, culturais” (TAVARES, 2003, p. 99). Essa interação é importante na 

medida em que facilita, complica ou até impossibilita a diversidade de tarefas e dinâmicas de 

ação que se desenvolvem na Universidade.  

Esta dimensão da Universidade tem relação direta com os modos de ensinar e 

aprender, investigar, conhecer, saber estar e agir. Os espaços físicos necessitam, então, ser 

pensados de maneira a serem mais adequados, dinâmicos e eficazes para atender às 

necessidades da comunidade acadêmica. Nesse sentido, o estudante Tiomno diz que não 

consegue estudar em casa: “tem vizinho, tem som, tem todo barulho. Então eu venho aqui 

[para a Universidade], passo o dia na Biblioteca”. Então os estudantes vão ocupando os 

espaços físicos, conforme surgem as necessidades. 

As relações com os espaços são físicas, mas, à medida que suprem as necessidades dos 

estudantes, tornam-se também afetivas. O estudante Tiomno relata que “mora com duas tias 

que trabalham [e, portanto], passam todo o dia fora de casa. Então, como o curso é à tarde, 

passo a manhã na Biblioteca estudando, meio-dia vou ao RU.
14

 Eu até brinco quando ligo para 

a mãe: ─ Mãe, se o RU fechar eu tranco o curso e volto para aí”.  

                                                           
14

 RU- Referência ao Restaurante Universitário da Universidade Federal do Piauí. 
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Nesse mesmo sentido, Lattes relata que ligou para a mãe dizendo que ia embora e ela: 

─ “por quê? Porque não tem RU, e aí?”. Lattes passou, então, a frequentar um restaurante 

mas, “quando deu uma semana, eu não queria mais nem ver. E aí foi que eu vi que, apesar de 

tudo, o RU é superior, é no capricho. É o lugar […]”. Galileu vai mais longe quando afirma 

que a “UFPI é realmente, uma mãe para a gente”.  

Nesse paradoxo, refletimos sobre a relação dos discentes com a Universidade, sendo 

ela aquela que, ao tempo em que não “acolhe nem dá a assistência desejável”, é evocada e 

comparada nessas vivências às lembranças pelas quais têm apreço, como o lar, a segurança 

que este proporciona e o aconchego da mãe. É portanto, um espaço que se torna familiar, 

íntimo, onde eles se encontram, se reúnem, se cruzam. Criam-se nele, portanto, condições de 

uma memória que se liga ao lugar, em que tomam consciência da coletividade da qual fazem 

parte.  

A dimensão espacial relaciona-se a outra – a psicológica; e, nesse sentido, evoca as 

implicações, influências e relações que perpassam, concretamente, tudo aquilo que as pessoas 

sentem, pensam, querem, fazem e dizem. Trata-se de uma dimensão fundamental à vida das 

pessoas e das instituições, sendo estas possíveis e justificáveis pelas pessoas, com as pessoas e 

para as pessoas que nelas crescem, se desenvolvem, se formam e se educam (TAVARES, 

2003). A construção de um ambiente saudável deve ser tarefa de todos aqueles que compõem 

a instituição universitária: estudantes, docentes, gestores, servidores. Estes deverão ser 

pessoas desenvolvidas e equilibradas nos aspectos cognitivos, afetivos e nas relações consigo 

e com os outros.  

Porém, no mundo dos humanos, há os equilíbrios e os desequilíbrios passíveis de se 

perceberem nas diversas situações desveladas pelos estudantes, a exemplo do que retrata o 

estudante Lattes: ─ “semana passada eu vim acompanhando um aluno, porque ele estava com 

medo de vir aqui [na coordenação do Curso] pedir uma informação”. Para Gleiser, o medo é 

de como você “vai ser tratado, recebido”. O medo a que o estudante refere se traduz na síntese 

que envolve a falta de informação, de comunicação, de orientação e de acolhimento já 

mencionados. Os estudantes passam, a todo o momento, por essas experiências infelizes, que 

os deixam tensos e traumatizados a ponto de “evitar perguntar alguma coisa”, conforme 

assinala Gleiser, por “não saber como vai ser a resposta”. Sentem-se ainda, inseguros, quanto 

ao manejo das regras que organizam a vida universitária.  

São situações como as analisadas que nos direcionam a perceber a fragmentação nas 

relações entre a gestão institucional, os educandos, professores. Diante do exposto, 
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enfatizamos a necessidade do princípio relacional como aquele que deverá favorecer o 

diálogo necessário entre os atores educacionais ─ docentes, gestores, estudantes, na busca de 

processos organizacionais com qualidade, compatíveis com a necessidade das pessoas. Por 

outro lado, quando impera o despreparo, a incompreensão, as consequências de uma gestão 

dessa natureza compromete, entre outras coisas, o desenvolvimento da autonomia que requer 

construção social de conhecimento, de experiência, fundamental para que nos possamos sentir 

capazes de gerir nossa vida com liberdade. 

Esse entendimento favorece as pessoas a não subserviência, a serem mais autênticas e 

autônomas, para que possam exercer liderança nos papéis que venham a assumir. Afinal, 

“[…] ajudar as pessoas a serem mais inteligentes, responsáveis, livres e autônomas é, na 

realidade, a “pedra de toque” na formação do novo cidadão da sociedade emergente que terá 

de configurar os conteúdos, as estratégias, os métodos, os próprios contextos de formação” 

(TAVARES, 2003, p. 101).   

Quando os estudantes mencionam as dificuldades enfrentadas ao necessitarem dos 

serviços da Coordenação e do Departamento do Curso de Licenciatura em Física, estes quase 

sempre não lhes facilitam a vida acadêmica. “O Departamento tem muita burocracia; não sei 

se é por lei. Ele não facilita muito as coisas para a gente”, diz Gleiser, ao que Lattes completa: 

─ “quando não atrapalha já está dando grande ajuda”. 

Os estudantes percebem com muita clareza as dificuldades que enfrentam quando 

necessitam dos órgãos gestores da Instituição, mas não têm clareza quanto ao que realmente 

lhes atrapalha. Atribuem a uma possível “lei” quando, na verdade, estão sujeitos à trama de 

relações e às funções que os indivíduos exercem como gestores e, nesse caso, à indisposição 

ou desconhecimento dessas pessoas quanto ao cumprimento de suas obrigações.  

Os alunos dizem viver tentando não precisar dos serviços da Universidade porque 

“quando você precisa do sistema burocrático, ele não vai funcionar”, assinala Lattes. O 

estudante faz referência à Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA): “aí, dá até dor de cabeça 

quando você precisa ir lá”. Essa Diretoria é responsável por toda a informação acadêmica de 

que os estudantes necessitam, como, por exemplo, questões relacionadas à legislação 

institucional, matrículas, acréscimos de matrícula, entre outros. A DAA se constitui num 

espaço amplamente procurado pelos estudantes, por se tratar de lugar privilegiado para obter 

informações dessa natureza.  

Diante das discussões que implicam as relações dos discentes com a burocracia, 

percebemos os limites dessa relação, à medida que os discentes, ao despender tempo com 
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problemas gerados pela busca de compreensão das regras, terminam por ter seus interesses 

intelectuais dispersos (COULON, 2008). Interesses intelectuais que devem estar sobrepostos 

aos problemas de burocracia, de falta de organização administrativa e de conhecimento ou de 

indisposição de gestores na condução de suas obrigações funcionais. Nesse sentido, 

entendemos que a gestão como dimensão da Universidade não deve ser pensada à margem 

das pessoas, assim como da rede de relações que se estabelece entre elas, e que incide em seus 

comportamentos individuais e sociais. Porque, “por mais estratégias que se apresentem e 

desenvolvam, não pode conduzir a qualquer solução objetiva e ajustada (TAVARES, 2003, p. 

103)”.  

O Relatório Delors (2001) chama a atenção para pesquisas e observações empíricas 

que mostram que os principais fatores da eficácia escolar estão nos órgãos diretivos dos 

estabelecimentos de ensino. Gestores capazes de organizar trabalhos em equipe de forma 

eficaz, e, sendo competentes e abertos, são capazes de introduzir grandes melhorias nos 

estabelecimentos. A qualificação de profissionais em matéria de gestão lhes confere poder de 

decisão, além de um bom exercício nas delicadas responsabilidades com as quais se deparam 

e precisam resolver. 

Nas Instituições de Ensino Superior, são docentes os que ocupam os cargos de 

Coordenador de Curso e Chefias de Departamento. Seria importante que, para essas tarefas 

particulares, os professores desenvolvessem competências que normalmente não dominam, 

como a de gestores. Isso poderia propiciar-lhes maior proximidade com o real contexto 

acadêmico; ou seja, poderem estar mais intimamente associados às decisões relacionadas à 

educação e às questões mas ligadas às necessidades dos estudantes, para melhor orientá-los. 

Desse modo, as Instituições universitárias e seus gestores não se sentiriam excessivamente 

confiantes, deitados sobre seus louros já conquistados. Eles podem (e devem) inovar 

incessantemente em vários sentidos, entre eles, o da gestão, para fazer frente aos desafios dos 

novos tempos. 

A versatilidade inerente às Universidades, atualmente, lhes conferem a exigência de 

serem científicas, tecnológicas e  culturalmente excelentes em sua missão de “formar 

profissionais humana e socialmente competentes para outras empresas, organizações e 

serviços” (TAVARES, 2003, p. 104). Mas, além dessas exigências, ela deve continuar a “ser a 

fonte capaz de matar a sede de saber dos que, cada vez em maior número, encontram na sua 

própria curiosidade de espírito o meio de dar sentido à vida” (DELORS, 2001, p. 144). A 
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Universidade é, assim, o ambiente de excelência de provimento da cultura em todos os 

domínios, que incluem o espírito e a imaginação, as ciências mais exatas e a poesia. 

Galileu reconhece o quanto a Universidade o ajudou, tanto “na parte cultural quanto de 

conhecimento mesmo. Eu cheguei aqui, eu aprendi a administrar a minha vida, […] a gerar 

minha opinião acerca de várias coisas; estou construindo meu futuro aqui dentro [e isso] vai 

culminar com alguma coisa boa para mim. É a minha esperança”. O estudante demonstra 

familiaridade com o meio acadêmico; sente-se confortável e capaz de perceber que esse 

ambiente tem certas particularidades que o torna local privilegiado ao desempenho de certas 

funções e situações.  

É possível ao estudante “pensar no futuro” tendo como referência o que a 

Universidade lhe pode oferecer, por ser ela “um conservatório vivo do patrimônio da 

Humanidade” (DELORS, 2001, p. 144), que se renova sem cessar, e possibilita a cada um que 

se beneficia ultrapassar as fronteiras do seu meio cultural inicial. 

Compreendendo as tensões, conflitos, assim como os dilemas, contradições, 

ambivalências e paradoxos próprios ao meio acadêmico, os estudantes experimentam a 

ambiguidade de vivenciar situações que os inquietam quando procuram os meios 

institucionais e não são acolhidos em suas necessidades, mas reconhecem que a Universidade 

lhes propicia uma gama de possibilidades. Galileu conclui que “realmente, a Universidade é 

uma mãe para a gente”. 

Galileu lembra-se, também, além dos conhecimentos de que se apropriou, das 

“amizades que consegui fazer aqui; elas são o cimento que dá liga mesmo ao que a gente faz. 

E aqui, puxa vida! eu fiz amigos, gente boa demais”. O estudante permite desvelar em sua fala 

a construção de referentes que alicerçam a convivência social, como é o caso do valor da 

amizade em sua vida e em suas relações. Isso constitui valor que, assim como o respeito pela 

dignidade humana, justiça, verdade, confiança, solidariedade, cultura da paz, tem sido, de 

certa forma, escamoteado das relações que se operam nas instituições educacionais. 

Os referentes mencionados, que eram considerados absolutos, vêm se perdendo e 

caindo em um relativismo que não oferece condições satisfatórias ao comportamento humano. 

Isso causa uma falta de norte generalizada, “que se verifica na vida das pessoas e das 

Instituições em que os sintomas estão à vista […] e servem [às] mais diversas reflexões e 

discussões […]” (TAVARES, 2003, p. 105). “E se educar é, no fundo, dar uma ajuda a 

outrem para a sua realização, o mais possível integral, resulta claro ser absurda a posição dos 

que pretendem educar sem valores: seria caminhar para o vazio” (ROCHA, 1996, p. 17). 
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Quando pronunciamos o termo valor, o fazemos sob inspiração em Goergen (2005), 

para quem, valores são “como princípios consensuados, dignos de servirem de orientação para 

as decisões e comportamentos éticos das pessoas que buscam uma vida digna, respeitosa e 

solidária numa sociedade justa e democrática” (p. 989). Por esse sentido, não acreditamos que 

a educação se tenha divorciado radicalmente dos valores; isso seria um erro histórico e uma 

impossibilidade prática. O que se tem visto é, na verdade, uma relevância maior aos valores 

científicos e tecnológicos, com base nos quais as aulas são ministradas, devendo delas o aluno 

dar conta na forma de testes e provas. Mas o verdadeiro valor reside no próprio homem, em 

função de quem são evidenciadas, em fases históricas, suas facetas humanas.  

Pensando nas questões supramencionadas, chama-nos a atenção uma fala de Newton, 

em referência ao fato de que “na Biblioteca […] me trataram mal, mas eu devolvi. Do mesmo 

jeito. Aí, desde esse dia, a mulher me trata na mão […]. Eu disse um palavrão para ela!”. 

Conforme o relato do estudante, ele parece querer resolver seus problemas reagindo na 

mesma medida do tratamento inadequado que recebera. Esse fato, ainda que possa se 

considerar particular, nos direciona a refletir sobre os valores e seu escamoteamento nos 

meios institucionais e, em particular, na Universidade.  

As reflexões em seu conjunto nos levam a retomar o pressuposto explicitado no início 

do capítulo, de que a gestão e instituição universitária contribuem para o processo de 

formação e de construção da identidade docente. Nos levam, sobretudo, a refletir sobre os 

paradoxos presentes nessa relação. Nesse sentido, das falas desveladas dos discentes, 

observamos haver situações paradoxais pelas quais os estudantes reconhecem a instituição 

universitária como um lugar único e propiciador de experiências inigualáveis, como, por 

exemplo, aquelas vivenciadas na monitoria, no PIBIC ou no PIBID. Por outro lado, essa 

mesma instituição, incluindo a gestão, não lhes dispensa as informações burocráticas 

necessárias a uma vivência acadêmica com qualidade. Muitas situações vividas pelos 

discentes evidenciaram falta de zelo, de assistência, de orientação e de conhecimento dos 

processos e procedimentos organizacionais. É, pois, no âmbito dessas derivas, transgressões e 

brechas que a gestão acadêmica e a instituição universitária, como dispositivos, medeiam a 

formação dos futuros professores.  

Os dispositivos formativos refletidos ─ a Instituição universitária e a gestão acadêmica 

─ podem ser comparados como “linhas de força” (MACEDO, 2010), pois produzem 

subjetividades ou processos de subjetivação que constituem matéria-prima de processos de 

formação como experiências de sujeitos em movimento. Nesse sentido, os dispositivos de 



134 

 

formação não devem ser vividos como processos acabados, impostos, mas como realizações 

mediadoras, negociadas intercriticamente. 

Desse modo, para que a Instituição universitária e a gestão acadêmica se configurem 

enquanto autênticos dispositivos formativos, de modo a favorecer a formação e a construção 

da identidade dos estudantes, é necessário que operem em termos relacionais, e isso deve 

incluir o diálogo no cerne dessas relações. O princípio relacional se estende, também, às 

perspectivas analisadas: o espaço, os aspectos psicológico e sociológico, a cultura, a gestão e 

os valores, uma vez que todos eles, coetaneamente, impactam e desafiam todos os que 

vivenciam a vida acadêmica. Todas as dimensões se completam no sentido de que se geram e 

se nutrem. 

Sumarizamos, enfatizando que nas relações que os discentes estabelecem com a gestão 

acadêmica e a Instituição universitária, a despeito de reconhecerem as incongruências destas 

relações, fica evidente a importância da Universidade em suas vidas, posto que é ali que 

depositam a esperança de um futuro melhor. É nessa ambiguidade entre as insuficiências e 

inquietações vividas nas relações institucionais, e o reconhecimento do valor que tem para 

esses estudantes, a Universidade, que o processo formativo se efetiva, e, assim, o 

desenvolvimento de suas identidades como futuros professores. Dessas experiências 

vivenciadas por eles, tem valor o que eles herdam, que possa afetar suas vidas na busca por 

decisões e comportamentos éticos, respeitosos e solidários, nas relações consigo, com as 

pessoas e com a sociedade. 

No capítulo que segue, trazemos à discussão, de forma mais ampla e pormenorizada, 

as experiências vivenciadas pelos discentes durante a formação inicial; e, nesse percurso, 

traços de uma profissionalização que se efetiva nas relações, influências e implicações dos 

licenciandos, em contextos nos quais as ambivalências e os paradoxos se fazem presentes. 

Discussão que se alicerça a partir dos sentidos dados pelos estudantes às suas experiências 

formativas. 
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CAPÍTULO 7 - SABERES DA PROFISSÃO  

 

Ao iniciar esta tese partimos do pressuposto de que no processo identitário profissional 

está contido o conjunto das experiências formativas, vivenciadas pelos estudantes durante sua 

formação inicial. Em princípio, compreendemos que escolher um curso se reveste muito mais 

do que um sonho acalentado na infância, ou mesmo a influência de alguém ou do meio. Esses 

fatos são significativos, mas revelam apenas parte do que está em jogo, que é, de fato, um 

sentimento de pertencer a uma profissão, de se sentir aceito e reconhecido pelo outro, pelos 

grupos. Sendo o que realmente importa e sobre o qual os estudantes se debruçam, requer deles 

um processo de autoformar-se, de se auto-observar, atentos ao olhar mediador do outro e do 

mundo que os modifica, toca e os transforma. 

No presente capítulo, buscamos compreender o processo de identificação dos 

licenciandos com a docência, tendo como eixo os sentidos dados às suas experiências 

formativas. Assim, indagamos até que ponto as experiências vivenciadas pelos discentes 

durante a formação inicial e antes dela são constitutivas da construção de uma identidade 

profissional? Pressupomos que, no desenvolvimento do processo de identificação com a 

profissão, encontram-se interligadas as experiências vivenciadas pelos discentes durante a 

formação inicial e aquelas anteriores a essa etapa. 

No conjunto das experiências que os discentes vivenciam em seu processo formativo, 

destacamos aquelas que, como estudantes, proporcionaram saberes sobre o que é ser um 

professor.
15

 Além de experiências advindas de participações nas atividades formativas, 

acrescidas às atividades curriculares, tais como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), além de experiências no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC) e no Projeto de Saúde e Exatas (PENSE). Reafirmamos que os discentes 

interlocutores desta pesquisa constituem um grupo de estudantes que se vem destacando em 

seu processo formativo pela vivência em experiências diversificadas, como as mencionadas. 

Experiências que proporcionaram aprendizados concernentes ao ser professor, aproximando-

os da docência.    

Os saberes da experiência constituem o primeiro passo no processo de construção da 

identidade dos licenciandos, como futuros professores, os quais, aliados aos saberes do 

                                                           
15

 Fazemos referência às imagens de professor que se projetam das vivências como aluno, mencionadas no 

Capítulo 4 desta tese.  
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conhecimento científico e aos saberes pedagógicos e didáticos, são reconhecidos como 

aqueles necessários ao exercício da docência.  

Enfatizamos, contudo, que não se constitui objetivo desse capítulo um estudo 

abrangente e profundo acerca dos saberes docentes. Os saberes da experiência, do 

conhecimento da ciência e do pedagógico serão compreendidos como experiências 

formativas, vivenciadas pelos estudantes desta pesquisa. Sendo, a partir dessas experiências, 

que os saberes serão evidenciados e analisados, tendo em vista a construção da identidade 

profissional dos licenciandos. Serão, então, esses saberes vivenciados pelos discentes e 

constitutivos da construção da identidade profissional docente que analisaremos a seguir. 

 

7.1 Saberes da experiência e construção da identidade profissional   

 

O estudante Einstein cursava o oitavo período do Curso de Licenciatura em Física, 

quando iniciamos nosso estudo. Nessa condição de discente experiente, relata sua convivência 

com professores: ─ “eu posso dizer que vi professores que se preocupavam com os alunos, 

como eu vi aqueles professores bem tradicionais, que trabalhavam pelo conteúdo”. Newton 

recorda: ─ “no segundo ano, eu encontrei um bom professor de Matemática. Muito bom 

mesmo, me orientava, sempre estava ali acompanhando minha aprendizagem […]”.  

O estudante Gleiser lembra-se de que, no final do terceiro ano do Ensino Médio, 

“admirava o professor de Física; […] ele sempre me mostrava as coisas da atualidade da 

Física”. Os sentidos dos estudantes direcionam para recordações que deixaram em suas 

memórias imagens que eles cultivam das relações que estabeleceram com seus professores. 

Chama a atenção dos discentes nessas imagens, a preocupação dos professores com os alunos, 

a orientação e o acompanhamento à sua aprendizagem, como também suas práticas 

tradicionais. Essas imagens parecem, de certa forma, marcar os estudantes, ao tempo em que 

favorecem referências de ser professor; e, pelas relações estabelecidas nos contextos 

formativos, propiciam aprendizagens concernentes ao ser docente. No entanto, essas 

referências e aprendizagens quanto ao ser docente se estabelecem, porque o outro ─ seu 

professor ─ o instiga e provoca “já que ninguém pode propriamente aprender „de‟ outros. 

Aprendemos, isso sim, „por causa‟ de outros, pela instigação que outros provocam em nós” 

(BOUFLEUER, 2007, p. 8).  

Essas reflexões nos direcionam a pensar sobre a formação, nela incluído o polo da 

heteroformação, que nos guia a reconhecer o outro na sua condição existencial e histórica, 

como também em suas necessidades. Além disso, as imagens que os licenciandos têm dos 
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professores atestam suas relações com diversas pertenças, e estas pertenças são referências 

para a definição de identidades que, no caso dos discentes, constituem referências para suas 

identificações com o ser docente. 

No decorrer do Curso, os estudantes colaboradores deste estudo já vivenciam 

experiências aproximativas da docência, além das mencionadas, por participarem de 

programas que lhes proporcionam essa convivência, caso referido pelo estudante Einstein: ─ 

“Eu tive a oportunidade de ter acesso ao PIBID. Esse programa veio em uma época muito 

boa, porque durante a minha formação no Curso eu não tive uma prática. Eu não tive como 

aplicar os conhecimentos adquiridos na Universidade, eu não pude vivenciar a prática escolar. 

Então, foi uma oportunidade imensa. Eu pude ter novas experiências no contato com os 

discentes da escola; […] eu atuei na escola como monitor, uma espécie de monitoria”.  

O Programa Interinstitucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como 

objetivo, entre outros, elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas das Instituições de Educação Superior. Por meio do 

Programa, os discentes têm a oportunidade de participar em ações, experiências 

metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. 

Pelos sentidos expressos pelo estudante Einstein, a participação no Programa lhe possibilitou 

vivenciar a prática escolar, atuando como um monitor já que, como pibidiano, não está 

qualificado para assumir a gestão da sala de aula. Essa experiência se revelou para ele como a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos adquiridos na graduação no contexto da 

escola pública.  

Einstein reconhece que a experiência no PIBID lhe proporcionou conhecimento, de 

certa forma, conforme assinala, “não só na própria ação de docência, mas na vivência. São 

conhecimentos aproveitados. Eu creio que a minha vivência se deu com experiências fora [da 

Instituição], me deu muita bagagem, para que eu possa dizer que estou preparado para atuar 

como docente”. Essas experiências relatadas pelo discente constituem saberes vivenciados 

com base no exercício da prática e do conhecimento do meio, como exercício para a futura 

profissão docente. São, por assim dizer, as primeiras implicações do estudante no cenário da 

formação ─ a escola ─ importantes para a apreensão de vínculos profissionais em curso, 

vínculos com a cultura do ambiente escolar, os quais, aliados a outros, irremediavelmente, 

situam o estudante no centro das experiências formativas e, assim, no desenvolvimento da sua 

identidade de professor. 
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Macedo (2010, p. 165) afirma que “realçar e mobilizar a experiência na formação, 

significa reconhecer, em qualquer âmbito da atividade humana, que essas atividades já se 

dinamizam num processo contínuo e intenso de compreensão do mundo”. É sob esse ângulo 

que compreendemos os sentidos em que o discente Newton expressa sua experiência no 

Projeto de Saúde e Exatas (PENSE): ─ “eu não tinha pago ainda Didática. Eu disse: ─ „eu 

vou‟. Aí eu fiquei lá, dei minha aula tranquilo. Depois eu fui vendo Didática, Avaliação, 

agora […] eu percebi que a coisa é mais complexa ainda. Eu estou vendo como é que se 

avalia o aluno realmente”.  

Essa experiência do discente no PENSE o coloca em meio a situações que forçam 

reflexões sobre a ação que pratica, impelindo-o a parar e pensar. Refletir com mais cuidado 

sobre a experiência que vivencia. Ter participado da experiência docente no PENSE e cursado 

as disciplinas de Didática e Avaliação da Aprendizagem no Centreo de Ciências da Educação 

forçou Newton a refletir sobre a prática que desenvolvia no Programa, e a teoria que 

apreendia nas disciplinas, levando-o a compreender a necessidade da articulação teoria/prática 

no desenvolvimento da prática docente; experiência que se revala positiva quanto ao ser, 

futuramente, professor. 

No processo de construção da identidade profissional, os estudantes estão atentos as 

mudanças pelas quais passam a profissão de professor, como podemos depreender da fala de 

Einstein: ─ O mercado exige uma outra formação. Eu já consigo ver isso hoje. A nossa 

formação está muito restrita ao método tradicional, e hoje a perspectiva é outra. Já consigo me 

colocar nessa situação de buscar ser esse profissional crítico, de interação maior na sociedade, 

e não vejo isso por parte dos profissionais tradicionais.  

De sua maturidade de estudante em conclusão de Curso, tendo vivenciado 

diversificadas experiências durante sua formação, por exemplo, no PIBID, Einstein evidencia 

a necessidade de uma relação interativa do profissional na sociedade. Ele percebe que o 

mercado de trabalho mudou, que exige um profissional mais interativo, crítico e atualizado, 

no que concerne à sociedade dos nossos dias. Para ele, a formação no Curso carece dessa 

interação que funda a vida em sociedade.  

As percepções mencionadas se aliam a outras, por exemplo, do conhecimento de que o 

professor não goza de valorização social nem financeira. Einstein manifesta exatamente essa 

preocupação com “a questão financeira” e o fato de o “professor [ser] muito desvalorizado”. 

O estudante Galileu também faz referência à “desvalorização do trabalho do professor”, 

embora acredite “que algum dia esta profissão vai ser muito valorizada, e é o que me motiva a 
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fazer a Licenciatura”. Os sentidos que os estudantes expressam sobre a desvalorização do 

professor assim como a questão financeira são indicativos do paradoxo que envolve a 

educação e o professor. Ou seja, embora haja uma convicção de que a educação é 

“imprescindível para que o homem sobreviva e se humanize” (GUIMARÃES, 2004, p. 31), 

tendo o professor como mediador desse processo, não há ainda uma estruturação quanto à 

carreira e aos salários da categoria (GATTI, 1997).  

Lattes já se encontra no exercício da profissão em uma escola pública estadual, e se 

manifesta quanto ao salário que recebe: “eu não acho adequado por isso, porque é muita coisa 

para você fazer para uma pequena remuneração”. Isaac, ao viver uma rápida experiência 

como docente em uma escola privada, assinala: ─ “eu já cheguei a receber cinco reais por 

hora para trabalhar, e como era a primeira remuneração da minha vida eu não tinha noção se 

era justa ou não. Hoje eu sei que não é de jeito nenhum justa e adequada”. 

Nessas experiências vividas pelos estudantes, eles sabem reconhecer que as condições 

salariais dos professores não são satisfatórias, e se posicionam diante dessas constatações o 

que pode ensejar outras, relacionadas, por exemplo, à insatisfação docente.  

Nesse sentido, há estudos realizados por Alves (1997) e Farias et al. (2001) que 

apontam ser o salário um dos aspectos causadores da insatisfação docente. Para Castilho, 

Charão, e Ligabue (2004), quem mais sofre com a questão dos baixos salários são os 

profissionais da rede pública de ensino.  

Os fatos mencionados, em seu conjunto, são propulsores da geração de mal-estar na 

profissão docente, e se manifestam em descontentamentos que provocam (FEIL, 1995), 

fechamento à mudança, às possibilidades de inovações, gerando a alienação e frustração, com 

consequências negativas na qualidade do ensino. Reconhecer, como Isaac, que a remuneração 

recebida, quando da sua experiência como docente, não foi “de jeito nenhum, justa e 

adequada” manifesta seu descontentamento com o salário.  

Os discentes apontam na direção das análises desenvolvidas por Gatti (1997) que 

assinala sobre a baixa vontade política a respeito da educação e do professor. Embora o 

estudante Galileu expresse a esperança de que a profissão de professor será valorizada 

futuramente, sendo o que o motiva a cursar a Licenciatura, os baixos salários têm provocado 

baixa procura dos jovens pela carreira profissional. 

Diante do que refletimos, vimos que as experiências vividas pelos discentes afirmam 

suas sucessivas pertenças em direção à profissão docente ao mesmo tempo que se vai 

definindo sua identidade como professor (AUGÉ, 1999). Deste modo, os sentidos que eles 
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expressam são sentidos sociais pois se encontram em relação com as diversas pertenças com 

as quais se defrontam, por exemplo, as experiências vivenciadas na escola pública, e estas 

pertenças são referências para a definição das identidades. Estas, por sua vez, estão em 

relação com as influências, as implicações e as relações que os estudantes estabelecem com o 

outro ─ alunos, professores, escola ─ no seu processo formativo. As pertenças e as relações 

vividas pelos discentes nos contextos formativos evidenciam a conjunção dos polos da 

identidade e da alteridade.  

Na conjunção alteridade/identidade, o estudante Lattes, que já acumula a experiência 

de um ano e meio como professor de Física no Ensino Médio da Rede Estadual, na cidade de 

Teresina-PI, reflete sobre experiências como professor iniciante. Segundo ele: ─ A 

Licenciatura em Física não tem mudado minha prática. Por quê? Porque o exemplo de professores que 

eu tive aqui é contrário àquilo que eu ouvi no Centro de Ciências da Educação (CCE), dizendo para eu 

não ser. Lá eles falam para você ser um professor/educador, formador de cidadãos, mas eu não vejo 

isso aqui [no Departamento de Física-DEFI]. 

Pelo exposto, na concepção de Lattes, falar de formação de cidadãos ou de professor 

formador não passa de um discurso que ele ouviu nas aulas ministradas no CCE. Ele reproduz 

em suas aulas apenas os conhecimentos físicos, aos quais segue como um manual que está 

pronto, conforme pondera em sua fala: ─ “planejamento eu aprendi, mas no papel mesmo 

nunca fiz. Estudo o conteúdo, e quando eu estou estudando, eu já estou pensando como é que 

eu vou fazer aquilo”.  

Conforme expressa em suas falas, Lattes separa a teoria da prática, ou seja, os 

conhecimentos teóricos, as reflexões sobre o ser docente, o aprendizado sobre planejamento, 

temas, dentre outros, discutidos nas aulas na Universidade, não se constituíram fundamentos 

para o seu fazer docente. Assim, ele reproduz a postura ingênua de não criticar, desafiar, 

alterar a si, aos seus alunos, ao contexto no qual atua. Não consegue perceber que é 

justamente na praxis, que o homem adota uma consciência crítica, reflexiva (FREIRE, 1983), 

porque implicada no compromisso com o mundo, com os outros, como sujeito que faz  e refaz 

a si  e a sua história. 

Lattes expressa ainda, dificuldades que experiencia nas relações com os alunos, com 

as quais não sabe lidar. Ele se refere às “garotas, as meninas, que não têm mais nenhum tipo 

de pudor. E eu não sei o que fazer. Elas dão em cima de mim mas não é aquela coisa “Nossa! 

Mas como o professor é bonito! Não! São coisas de cunho mesmo erótico”. E acrescenta: ─ 

“os garotos também dão em cima. Aí é que eu me sinto constrangido […], porque eu não sei o 

que eu vou falar porque vai que eu respondo de maneira mais grosseira e ele entende como 
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sendo uma forma de preconceito e me processa, e me bota na justiça e acaba com a minha 

vida, com a minha carreira?”  

Lattes se sente desorientado, não sabe como lidar com a situação do assédio dos 

alunos; porque, durante sua formação pouco ou nenhum preparo foi propiciado em relação à 

sexualidade humana (FAGUNDES, 1995). Temas como assédio sexual, pedofilia não 

costumam ser tratados do ponto de vista pedagógico, mas como caso policial. São temas 

considerados polêmicos, tabus, mas atuais e preocupantes. E os professores  têm dificuldades 

de discuti-los em sala de aula. Todos esses fatores direcionam à necessidade cada vez maior 

da inclusão da sexualidade como tema de discussão nas escolas. Contudo, Lattes pondera que 

essas discussões ligadas à vida, ao cotidiano das escolas não constituem temas analisados 

durante a formação; e isso revela, de certa forma, a fragilidade na preparação do ser professor 

por parte dos professores formadores. 

Porém, não podemos deixar de mencionar os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) que trazem a orientação sexual como tema transversal, o qual dever ser disseminado e 

discutido nas escolas, uma vez que discussões dessa natureza nem sempre fazem parte do 

cotidiano das famílias, e os alunos “aprendem” em geral, com os colegas, que sabem muito 

pouco, e acabam deturpando fatos e informações, criando dúvidas ainda maiores. Lattes, 

assim como os licenciandos em geral deveriam ser orientados para esclarecer as dúvidas dos 

alunos, inclusive, de como lidar com questões como preconceito, no que diz respeito à 

preferência sexual, considerando que vivemos um tempo no qual o sexo e a erotização assola 

nossas casas através das revistas, jornais, internet e, sobretudo, da televisão.   

Diante do que vimos discutindo, os licenciandos vivenciam experiências diversificadas 

em seu processo formativo. Este se constrói em dinâmicas contraditórias, ambivalentes, nas 

quais modelos educacionais institucionalizados via currículo, por exemplo, podem se impor 

no processo da formação, mas esta não se ajusta, de todo, a esses modelos predeterminados 

“[…] à fabricação, à previsão que se quer perfeita, à reversibilidade e ao controle de produtos 

finais […]. A formação é um assunto do âmbito dos atos de sujeitos humanos, portanto, é do 

âmbito também do imprevisto e do inusitado” (MACEDO, 2011, p. 112). Ela se realiza 

portanto, nas sucessivas pertenças nas quais os licenciandos desenvolvem suas identidades 

como futuro professores. 

Pelo exposto, tratamos dos saberes da experiência como constituindo os primeiros 

passos em direção ao processo de construção da identidade dos futuros professores. Como 

parte importante para a formação dos discentes, revelam que eles estão interconectados com o 
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mundo do ser professor e, nesse sentido, com a identidade profissional se construindo não de 

forma acabada, linear ou fixa, mas como um sistema aberto em interconexão com outros 

sistemas, contextos e tempos, conforme pudemos observar.  

Na construção da identidade docente, os saberes da experiência fazem sentido em 

interconexão com os conhecimentos específicos da Ciência, os quais favorecem o exercício 

qualitativo da profissão de professor. Trata-se de um grande desafio a ser vivenciado pelos 

licenciandos em sua formação, que é a “passagem […] de seu ver o professor como aluno ao 

seu ver-se como professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor” (PIMENTA, 

2009, p. 20). 

 

7.2 Saberes do conhecimento e construção da identidade profissional  

 

─ “Você sai daqui é com a faca nos dentes mesmo. Você sai daqui afiado na Física”, 

assinala o estudante Lattes em referência aos saberes do conhecimento específico direcionado 

à Física. Com esse sentido, Einstein também reforça: ─ “a formação teórica não deixa a 

desejar no curso de Física”. E Tiomno acrescenta: ─ “aqui a gente vê mais aprofundado; aqui 

você aprende Física”. Os estudantes do Curso de Licenciatura em Física não têm dúvida 

quanto ao elevado nível da formação referente ao conhecimento específico desenvolvido no 

Curso, além de concordarem que são saberes imprescindíveis ao futuro exercício da profissão. 

É nessa direção que Einstein considera que “o conhecimento em si me deixa muito menos 

aquém do que é exigido no mercado de trabalho”.  

Os sentidos que os estudantes expressam remetem à compreensão do significativo 

valor que tem o conhecimento específico da Ciência em sua formação, além do que, deixa os 

futuros professores “muito menos aquém”, mais seguros para exercer a docência quando 

estiverem no mercado de trabalho. E isso requer domínio do conhecimento disciplinar ou da 

área na qual estará centrada sua prática. Nesse sentido, é importante ressaltar que o 

conhecimento científico constitui, ao mesmo tempo, fundamento e suporte ao exercício da 

docência, e também o objeto que será mediado pelo professor. Nesse contexto, a forma como 

o professor conduzirá a ação pedagógica está relacionada aos objetivos pedagógicos e 

políticos que demarcam sua ação.   

Quando Lattes afirma que os estudantes saem do Curso “afiados na Física”, ou seja, no 

conhecimento científico, e Einstein reforça que “a formação teórica não deixa nada a desejar”, 

é relevante reconhecer, como assinala Freire (1998), que “ensinar não é transferir 
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conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção” 

(Ibid., p. 52). 

Nessa perspectiva, Gleiser assinala: “eu tinha apenas aulas com professores que 

deduziam fórmulas matemáticas no quadro, questões mecânicas, eu não tive dificuldade de 

entender. Minha dificuldade era entender a Física realmente aplicada”. Pelos sentidos do 

discente, ele aprendeu a fazer os cálculos matemáticos com presteza, e será isso, 

provavelmente, que ele irá ensinar para seus alunos. E não a Física para interpretar o que está 

no mundo cotidiano. Essa forma de trabalhar o conhecimento, mecânica, disjunta, separada, 

fechada em si mesma, traz como consequência a perda das aptidões naturais para 

contextualizar os saberes e para integrá-los em seus conjuntos naturais (MORIN, 2001).  

Diante do que vimos analisando, a formação inicial dos discentes parece desconsiderar 

o estudo envolvendo as grandes temáticas estruturantes do conhecimento contemporâneo, 

necessárias na educação dos alunos nos níveis Fundamental e Médio. Fazemos referência à 

necessidade de uma educação científica para todos os cidadãos, considerada como um fator 

essencial para o desenvolvimento das pessoas e dos povos (CACHAPUZ, 2005). Nesse 

sentido, os informes da Conferência Mundial sobre as Ciências para o século XXI, sob os 

auspícios da UNESCO e do Conselho Internacional para a Ciência, já apontavam o ensino das 

ciências e a tecnologia como um imperativo estratégico para que um país pudesse satisfazer às 

necessidades fundamentais da sua população. Assinalam os informes, que:   

 

[…] como parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes deveriam 

aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, 

utilizando as suas competências e conhecimentos científicos e tecnológicos. [...] 

hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica 

em todas as culturas e em todos os setores da sociedade, a fim de melhorar a 

participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos 

conhecimentos (CONFERÊNCIA MUNDIAL... Budapeste, 1999). 

 

A educação científica deveria, dessa forma, penetrar na vida das pessoas inclusive 

como exercício vital de cidadania. Gil-Pérez e Vilches (2004) ressaltam, ainda, haver grande 

número de trabalhos de investigação, publicações, congressos e encontros realizados sob o 

lema de Ciência para todos (DEBOER, 2000; BYBEE, 1997; MARCO, 2000). Por outro lado, 

essa crescente importância atribuída à educação científica vem exigindo estudo atento sobre 

como alcançar tais objetivos e, fundamentalmente, quais são os obstáculos que se opõem a 

essa educação. 

Dois obstáculos têm sido apontados como dificultadores da inserção de uma 

alfabetização científica: o elevado insucesso escolar, bem como a falta de interesse dos alunos 
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e a repulsa que estes demonstram pelas disciplinas de natureza científica. Fatos como esses, 

antes de se fundarem como limites a uma educação científica, ao contrário, reforçam sua 

necessidade e atestam a importância dessa educação como fator de inclusão. 

Como tentativa de solucionar problemas nesse sentido, pesquisadores têm proposto a 

criação de um currículo científico básico para todos os cidadãos. Nesse sentido, Gil-Pérez e 

Vilches (2004) destacam estudo apresentado por Marco (2000), que assinala elementos 

comuns nas diversas propostas para a formulação de um currículo que viesse a atender à 

necessidade de uma alfabetização científica, que poderiam conter: 

 Alfabetização científica prática, que permita utilizar os conhecimentos na vida 

diária com o fim de melhorar as condições de vida, o conhecimento de nós 

próprios etc. 

 Alfabetização científica cívica, para que todas as pessoas possam intervir 

socialmente, com critério científico, em decisões políticas. 

 Alfabetização científica cultural, relacionada com os níveis da natureza da 

ciência, com o significado da ciência e da tecnologia e a sua incidência na 

configuração social. 

 

Nessa mesma perspectiva, Gil-Pérez e Vilches (2004) apresentam trabalho de Reid e 

Hodson (1993) o qual propõem que uma educação dirigida para uma cultura científica básica 

deveria conter: 

 Conhecimento de ciência – certos fatos, conceitos e teorias. 

 Aplicação do conhecimento científico – a utilização de tal conhecimento em 

situações reais e simuladas. 

 Saberes e técnicas da ciência – familiarização com os procedimentos da ciência 

e a utilização de aparelhos e instrumentos. 

 Resolução de problemas – aplicação de saberes, técnicas e conhecimentos 

científicos a investigações reais. 

 Interação com a tecnologia – resolução de problemas práticos, enfatização 

científica, econômica e social e aspectos utilitários das soluções possíveis. 

 Questões socioeconômicas e políticas e ético/morais na ciência e na tecnologia. 

 História e desenvolvimento de ciência e tecnologia. 

 Estudo da natureza da ciência e a prática científica -considerações filosóficas e 

sociológicas centradas nos métodos científicos, o papel e o estatuto da teoria 

científica e as atividades da comunidade científica.  
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O reconhecido esforço dos estudiosos dessa área do conhecimento deixa clara a 

necessidade de se desenvolver uma educação científica que vá além da transmissão de 

conhecimentos, que estabeleça íntima relação ciência/tecnologia/sociedade/ambiente e, 

sobretudo, que essa educação favoreça aos cidadãos a tomada de decisões cientificamente 

fundamentada. Ou seja, o que se propõe é a inserção de uma cultura científica desde a 

Educação Básica. 

Ressaltamos que não menos importante é atentar para a imagem de ciência que os 

professores têm e transmitem, como por exemplo, visões empobrecidas, e distorcidas, que 

criam o desinteresse, quando não há rejeição de estudantes pela educação científica, 

convertida em obstáculos para a aprendizagem (CACHAPUZ et al., 2005). Os autores 

chamam a atenção para o fato de que elas são difundidas tendo em vista: uma visão 

descontextualizada; uma concepção individualista e elitista; uma concepção empírico-indutiva 

e ateórica; uma visão rígida, algorítmica, infalível; uma visão aproblemática e a-histórica; 

visão exclusivamente analítica; visão acumulativa, de crescimento linear, além de destacar 

que:  
 

[…] as concepções docentes sobre a natureza da ciência e a construção do 

conhecimento científico seriam, pois, expressões dessa visão comum, que 

nós, os professores de ciências, aceitaríamos implicitamente devido à falta 

de reflexão crítica e a uma educação científica que se limita, com frequência, 

a uma simples transmissão de conhecimentos já elaborados (CACHAPUZ, et 

al, 2005, p.53). 
 

Analisando a perspectiva posta pelos autores, chama-nos a atenção o fato de haver 

professores que desempenham suas funções na área específica do saber científico, com uma 

formação que não se afasta daquela que tem um cidadão comum, carecendo, esse professor, 

também, de uma educação científica. Tal fato acentua o conjunto das dificuldades que vimos 

mencionando, relacionadas à formação científica dos estudantes, formação essa, muitas vezes, 

vinculada à dependência da formação de futuros professores, para quem a relação estabelecida 

com os saberes da ciência resulta muitas vezes, afastada das concepções atuais sobre a 

natureza da ciência e da construção do conhecimento científico.  

No que refere aos conhecimentos que exigem experimentos, o estudante Gleiser revela 

suas dificuldades para desenvolvê-los e descreve como o processo acontecia: ─ “o professor 

dava um roteiro, a gente tinha que seguir ali: „faça isso, anote isso‟. Mas o que estava 

acontecendo ali, explicar eu não sabia. Eu fazia o relatório e entregava, agora saber o que 

estava realmente acontecendo…”. Pelo exposto, o discente evidencia dificuldades de relação 
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com o saber, com o aprender, com as linguagens próprias do conhecimento. Essas 

dificuldades fragilizam aprendizados fundamentais à futura profissão docente, pois a 

experimentação é importante na atividade pedagógica porque permite dar sentido aos 

conceitos físicos, além de favorecer a aproximação da teoria com a prática.  

A relação teoria/prática tem sido “nossa maior deficiência”, segundo o estudante 

Einstein, acrescentando que “tudo se torna muito abstrato durante o curso e são pouquíssimos 

os professores que fazem uma relação com a prática, com a tecnologia, com os meios de 

aplicação da ciência na tecnologia. São raríssimos”. O que o discente expõe enfatiza a 

necessidade da relação teoria/prática e nos direciona a compreender que faz parte do processo 

pedagógico a relação que os alunos estabelecem com os fenômenos sobre aos quais se 

referem os conceitos a serem formados e significados, afinal, como explicita o estudante 

Galileu, “a Física não é só conteúdo técnico”. A relação teoria/prática aproxima os objetos 

concretos das descrições teóricas; e, assim, da possibilidade de originar um novo 

conhecimento sobre esses objetos. Nesse processo, é possível produzir “melhor matéria-

prima, melhores meios de produção teórica, novas relações produtivas e novos contextos 

sociais e legais da atividade produtiva intelectual” (MALDANER, 2003, p. 105). 

As reflexões que envolvem os saberes do conhecimento e sua relação com a 

construção da identidade docente nos instigam a indagar sobre o significado que o 

conhecimento tem para os estudantes, para os professores formadores; qual o significado do 

conhecimento na sociedade contemporânea (PIMENTA, 2009). Para que ensinar 

conhecimentos matemáticos, físicos, históricos, biológicos, das artes cênicas? Como 

relacioná-los? Qual o significado desses conhecimentos na vida das crianças e dos jovens (que 

serão os alunos dos futuros professores)?  

Não resta dúvida que o conhecimento tem seu valor na sociedade contemporânea. 

Nesse sentido:  

 

[…] as ciências naturais são vistas como suporte para o progresso e como 

modelo para uma construção eficaz do conhecimento. As ciências sociais 

que surgem e/ou se fortalecem no período são desafiadas a seguirem o que 

era considerado como o modelo das ciências naturais (PERNAMBUCO, 

2009, p. 25).  

 

Por meio do conhecimento, é possível desenvolver, entre outras, as habilidades de 

classificar, analisar, contextualizar. Conhecimento relaciona-se com inteligência, e esta é a 

arte de transformar o conhecimento em algo útil e pertinente à produção de novas formas de 

progresso e de desenvolvimento. Nesse aspecto, há muito o que ser feito pelas instituições da 
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sociedade, em particular, as educacionais; e, nelas, os docentes, no sentido de possibilitar aos 

discentes, como mediadores, a apreensão do conhecimento que favoreça sua participação 

permanente no processo civilizatório.  

O conhecimento como um saber tem sentido, portanto, quando compreendido em seu 

aspecto relacional, o que envolve as relações do sujeito com o mundo, com ele próprio e com 

o Outro (CHARLOT, 2000). A relação do sujeito com o mundo consubstancia-se em uma 

relação com algo que ele ainda não conhece, no caso particular do nosso estudo, com os 

conhecimentos físicos, mas que os licenciandos precisam dominar para poder ensinar (bem) 

aos futuros alunos. É uma relação que envolve simultaneamente o aprender (o conhecimento 

científico) e o ensinar (conhecimento pedagógico), e é isso que aproxima os discentes do 

saber profissional como futuros professores de Física, relação, nessa perspectiva, 

compreendida enquanto relação com o mundo. 

A relação com o mundo envolve a relação com o eu; e assim, com as experiências que 

os licenciandos passaram como alunos na educação básica, quando estabeleceram relações 

com os conhecimentos das ciências, além de sua interação com o meio fora da escola. Essas 

interações dos alunos com o meio circundante proporcionam um domínio espacial, temporal e 

cultural, e compõem um conjunto de conhecimentos prévios que devem ser considerados nas 

relações com os conhecimentos da Ciência. Aliadas a isso, conforme mencionamos, estão as 

experiências sobre suas concepções de professor que podem ter sido decisivas na escolha da 

profissão, advindas de uma compreensão pessoal do que é ser um professor, adquirida ao 

longo da formação escolar.  

O conhecimento, enquanto saber docente, comporta a relação com o eu que, de certa 

forma, projeta aquilo que a pessoa pretende ser; suas expectativas, seu comprometimento e 

envolvimento com os saberes que proporcionarão o desenvolvimento da identidade docente, 

e, assim, os vínculos com a profissão. Dessa forma, a relação com o conhecimento, como 

saber docente, envolve, além da relação com o mundo e com o eu, a relação com Outro. 

Trata-se de uma relação que os licenciandos mantêm com os colegas de formação, com os 

professores formadores, com as normas institucionais, com as equipes pedagógicas que 

medeiam ações e pressionam os estudantes a agir de determinada maneira.  

A relação com o Outro supõe uma relação que implica alteração, transformação em 

face da presença do Outro (ou na sua ausência), que nos modifica e nos ajuda a nos 

transformarmos na possibilidade de sermos um Outro (MACEDO, 2010). Ao mencionar uma 

transformação que se dá sem a presença do Outro, ou seja, sem que ele esteja fisicamente 
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presente, fazemos referência àqueles que mantêm um olhar de regulação sobre mim 

(CHARLOT, 2000), ou quando assumimos papéis por imitação a alguém que admiramos, 

respeitamos, e isso se converte em uma influência que nos leva a querer ser como aquela 

pessoa.  

Ao considerar o conhecimento como um dos saberes da docência, e, portanto, 

constitutivo do desenvolvimento da identidade profissional, importa-nos considerá-lo nessa 

perspectiva mais ampla ─ na relação com o eu, com o Outro e com o mundo ─ o que o 

aproxima das nossas considerações do conceito de formação, com o sentido de autoformação, 

heteroformação e ecoformação. Deste modo, o conhecimento científico parte da formação do 

professor, é constituinte da identidade profissional docente. 

Os saberes da experiência e do conhecimento são constitutivos do desenvolvimento da 

identidade profissional docente, porém qualificam-se articulados aos saberes pedagógicos, os 

quais são mediadores do processo de construção da identidade dos futuros professores. 

 

7.3 Saberes pedagógicos e construção da identidade profissional  

 

O estudante Lattes, ao fazer referência às disciplinas de formação pedagógica que 

constam do currículo do Curso de Licenciatura em Física, assim se manifesta a respeito: “as 

disciplinas da educação, para mim, acredito que não só para mim, de início você vai com uma 

certa rejeição. Eles [os professores] já têm colocado na sua cabeça que aquilo ali é disciplina 

de „florzinha‟. „Florzinha‟ não é porque lá vai ser um mar de rosas, não, é no sentido 

pejorativo da palavra „florzinha‟. Então eu cheguei lá [no CCE] com essa aversão às 

disciplinas pedagógicas”. Pela fala de Lattes, a relação que seus professores formadores 

estabelecem com “as disciplinas da educação” revela desvalorização, e isso imprime, por sua 

vez, desvalorização aos saberes pedagógicos. A postura dos docentes acabam por se transferir 

aos estudantes passando, estes, também, a rejeitar essas disciplinas e, por conseguinte, os 

saberes pedagógicos. 

A rejeição manifestada às disciplinas de formação pedagógica desconsidera que elas 

estão impregnadas de saberes que colaboram com a prática dos licenciandos, tanto nas 

experiências que eles vivenciam durante a formação, quanto, e principalmente, àquelas que se 

relacionarão com o futuro exercício da profissão.  

Como parte dos saberes da docência, os saberes pedagógicos proporcionam a 

necessária reflexão sobre elementos de fundamental importância à formação dos futuros 
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professores, sobretudo os relacionados à prática docente. A experimentação metodológica, o 

enfrentamento das situações complexas de ensino, que requerem a ressignificação da Didática 

na tentativa de fazê-la mais inovadora, mais rica, constituem aspectos, entre muitos, que 

podem e devem ser aprofundados por meio dos saberes pedagógicos. O contato com esses 

saberes deve proporcionar aos docentes e aos futuros professores instrumentos para se 

interrogarem e alimentarem as experiências pelas quais passam durante a formação inicial, 

além de suas práticas futuras, confrontando-os.   

As considerações mencionadas dirigem-se aos sentidos que o estudante Einstein 

atribui às disciplinas pedagógicas: ─  “Eu creio que as disciplinas pedagógicas absorvem 

muito a forma de ver a Física sob um outro ângulo, a forma que é a aplicação da Física. Eu 

me encontrei numa situação de me questionar, […] sobre a forma como eu via a Física e a 

forma como eu ia transpor; colocou-me num diálogo que me fez pensar a minha prática 

pedagógica em si”. 

 Pelo exposto, o estudante evidencia que, ao ter contato com as disciplinas 

pedagógicas, estas o puseram em uma situação de refletir sobre os conhecimentos físicos e 

sua aplicabilidade, a forma de transpor esses conhecimentos, situação que é, inclusive, 

compartilhada com os outros discentes e que passa, especificamente, pela dificuldade de 

reunir os saberes do conhecimento específico da Física com os saberes pedagógicos. O texto 

do Projeto Pedagógico da Licenciatura em Física da UFPI explicita: 

 

[…] os elementos que estabelecem relação entre os conhecimentos 

específicos e os pedagógicos serão desenvolvidos, através de disciplinas 

articuladoras, que se constituem como materializadoras da transposição 

didática pretendida pelas Diretrizes para Formação de professores que estão 

presentes na organização curricular, desde os primeiros períodos do curso. 

Pensadas desta forma, elas oferecem uma oportunidade para que os alunos, 

futuros professores, desenvolvam suas habilidades em transformar 

conhecimento específico de Física em conhecimento escolar de Ensino 

Fundamental, Médio e Superior, preparando-os para organizarem aulas dos 

mais diversos assuntos, desde os básicos até os mais complexos. 

 

No contexto do Curso de Licenciatura em Física, as disciplinas articuladoras entre os 

conhecimentos científicos e pedagógicos encontram-se inseridas no espaço curricular 

denominado Conhecimentos Metodológicos,
16

 os quais devem conferir aos estudantes “as 

competências e habilidades para o exercício de suas futuras atividades docentes, junto a 

                                                           
16

 O conjunto das disciplinas que compõe o espaço curricular Conhecimentos Metodológicos é formado pela 

Informática no Ensino de Física, Instrumentação para o Ensino de Física, Metodologia de Ensino de Física e pelo 

Trabalho de Conclusão de Curso (PPP, 2006). 
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escolas de Ensino Médio e de Ensino Fundamental” (PPP, 2006, p. 10). De acordo com o 

Projeto, as disciplinas que compõem os Conhecimentos Metodológicos têm como objetivo 

diminuir o distanciamento entre o conhecimento específico e o escolar, o que se materializa 

por meio da transposição didática.  

A transposição didática, ou seja, a transformação dos saberes científicos em saberes 

absorvidos pelos estudantes tem sido a grande dificuldade que os discentes do curso de Física 

enfrentam em seu processo formativo. É o caso já mencionado por Gleiser, em cuja 

dificuldade residia “a questão da aplicação realmente da Física”.  

Conceito ampliado pelo pensador e educador francês Yves Chevallad (1991), a 

transposição didática se compõe de três partes distintas, mas interligadas: o saber do sábio 

(savoir savant) ou aquele que é elaborado pelo cientista; o saber a ensinar (savoir a 

enseigner), sob a responsabilidade dos professores, abrange a Didática assim como a 

condução da prática de sala de aula e o saber ensinado (savoir enseigné), saber absorvido pelo 

aluno após adaptações e transposições feitas pelos cientistas e pelos docentes (ALMEIDA, 

2011).  

Ao considerar esses saberes distintos mas interligados, Chevallad assume que há 

diferença entre o que é elaborado no âmbito do conhecimento científico daquilo que advém 

do âmbito da educação. Nesse sentido, é necessário que haja adaptações em um determinado 

elemento de saber para que esteja apto a ser ensinado. Ganha valor, nessa perspectiva, a 

dimensão didática posto que “qualquer que seja o conteúdo a ser ensinado ou absorvido 

necessariamente terá de passar pela didática” (ALMEIDA, 2001, p. 11). Desse modo, as 

dificuldades pelas quais passam os estudantes Einstein e Gleiser, quanto à aplicabilidade dos 

conhecimentos físicos, requerem que eles adquiram e desenvolvam habilidades em 

transformar conhecimento específico de Física em conhecimento escolar, ou seja, necessitam 

aprender como fazer a transposição didática dos conteúdos físicos. 

Nas experiências que os estudantes vivenciam se apresentam aquelas que fazem parte 

do cotidiano das salas de aulas; e, para resolvê-las, não basta apenas conhecer o conteúdo da 

ciência. Gleiser ressalta suas dificuldades para “controlar a sala de aula” e Tiomno, por sua 

vez, assinala: “na sala de aula está todo tipo de aluno. Tem aluno que está lá porque quer 

diploma no final, não quer nem saber da tua disciplina”. Lattes reconhece: “eu fico muitas 

vezes sem saber o que fazer. Hoje o aluno não respeita mais o ambiente de sala de aula; […] 

Você fala que dois mais dois são quatro e aí começa a fazer outra conta aqui embaixo, aí a 

aluna: “Professor, e aqueles 2+2 ali é quanto mesmo?” Está prestando atenção? Não está”.   
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Os estudantes expressam dificuldades para lidar com as situações mencionadas e se 

sentem despreparados para enfrentá-las. Essas dificuldades parecem ser sentidas porque elas 

se encontram fora da esfera da segurança proporcionada pela certeza que eles têm, por 

exemplo, em relação ao conhecimento da ciência, pois, quanto a esse, Lattes dizia estarem 

com a “faca nos dentes”. Mas as dificuldades que os estudantes enfrentam estão relacionadas 

a inseguranças, ao desconhecimento e incertezas oriundas de experiências que vivenciam em 

sala de aula com os alunos, para as quais não se sentem preparados. Os sentidos dos discentes 

nos inspiram a pensar com Morin (2003; 2001), para quem deve ser tarefa da educação e dos 

professores, ensinar estratégias que permitam aos discentes enfrentar situações que se fazem 

presentes no processo educativo.  

Diante do que vimos analisando, os saberes do pedagógico deveriam englobar a 

ecologia da ação, pela qual devem os docentes e futuros professores “levar em consideração a 

complexidade que ela supõe; ou seja, o aleatório, acaso, iniciativa, decisão, inesperado, 

imprevisto, consciência de derivas e transgressões” (MORIN, 2001, p. 87) e, também, 

situações que são previstas, como encontrar salas lotadas ou alunos desatentos, para as quais 

os estudantes não se sentem preparados para lidar. Colocamos-nos em defesa de uma 

educação que alerte os estudantes quanto as dúvidas, desconhecimento, incertezas e até 

imprevistos presentes na prática do docente, pois os fundamentos da incerteza são, também, 

criadores e promotores de saberes que inovam e transformam essa prática. Porém, há que se 

incluir as estratégias, pois, por meio delas, cenários de ação são elaborados, e estes 

possibilitam examinar as certezas e incertezas das situações, assim como as probabilidades e 

improbabilidades. Essas reflexões se aplicam as situações que, entre outras, os estudantes 

vivenciam: a existência do assédio nas escolas, a falta de atenção dos alunos, de respeito no 

ambiente escolar, dificuldade de controle da turma, entre outros. Estas podem compor 

estratégias e cenários de ação que problematizem e encaminhem saídas que serão, no entanto, 

sempre incertas.  

Todas as demandas analisadas se relacionam com os saberes pedagógicos, e o seu 

domínio facilita uma ação mais consequente do professor. Uma fala expressa por Galileu, a 

respeito dos referidos saberes, nos chama a atenção: “eles são fundamentais, sim. Como 

professor você precisa dessas teorias, um tipo de modelo a seguir para poder trabalhar com os 

estudantes”. A forma como o estudante faz referência aos saberes do pedagógico tem a 

semelhança de um receituário, com fórmulas prescritas de como se ensinar.  

Por fim, temos a percepção de que esses saberes são construídos e absorvidos pelo 

estudante durante sua formação de maneira falha, de modo que, nessas circunstâncias, as 
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disciplinas pedagógicas pouco contribuem diante das dificuldades que os estudantes 

enfrentam e enfrentarão no exercício da profissão. Evidencia, nesse sentido, bem mais a 

formação de um técnico ou um monitor de conhecimentos elaborados e seguidos 

acriticamente, e, em consequência, a desvalorização profissional. 

O estudante Lattes, que mencionara anteriormente certa aversão às disciplinas 

pedagógicas, assinala ter mudado sua perspectiva à medida que passou a cursá-las, e ao 

observar a postura de professores nos quais se espelhavam. O discente assim se expressa: ─ 

“acredito que eu perdi… acredito, não, hoje eu tenho certeza que eu perdi com isso. Comecei 

a observar professores que são tidos como espelho maior na Física, e comecei a observar que 

eles não se restringem só à Física. Consegui enxergar qual é a diferença, porque é que eu 

poderia abrir a boca e dizer que eu era professor, e um bacharel não ia poder dizer nunca que 

é professor; eu já consegui observar isso e passei a beber da água da educação”. De fato, o 

estudante reconhece o valor dos saberes pedagógicos, como eles podem ser um diferencial na 

atuação dos professores, o que já se pode considerar um ganho. Mas esses saberes não foram 

ainda incorporados por Lattes em sua prática, pois, já exercendo profissionalmente a 

docência, ele afirma que “a Licenciatura em Física, em si, não tem mudado minha prática”.  

Como estudantes em processo de formação, os discentes entrevistados compreendem o 

valor do conjunto dos saberes como fundamento à docência, mas, conforme entrevisto em 

suas experiências, será preciso ainda um longo percurso formativo para que os saberes da 

profissão docente sejam incorporados crítica e reflexivamente pelos discentes, de modo a que 

possam enfrentar, com qualidade, os desafios da profissão. 

Do contexto entrevisto no presente capítulo, ao buscar compreender o processo de 

identificação dos licenciandos com a docência, tendo como eixo os sentidos dados às suas 

experiências formativas, não podemos deixar de evidenciar suas experiências como bolsista 

no PIBID, PENSE ou nos estágios supervisionados, que os oportunizaram estabelecer 

relações com os alunos da escola pública e, de modo geral, com os cenários formativos nos 

quais se formalizam suas implicações profissionais e se inicia a construção de uma identidade 

profissional. 

Sumarizamos compreendendo que a relação entre os saberes da experiência, do 

conhecimento da ciência e do conhecimento do pedagógico são dimensões fundamentais à 

construção da identidade profissional. E essa relação se insere em outra, já mencionada, a 

relação com o Eu, o Outro e o Mundo, o que confere marcas de pertencimento dos 

licenciandos com a docência, e assim, de suas implicações com a formação que se configura 
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enquanto autoformação, heteroformação, ecoformação. O conjunto dos saberes refletidos 

pode contribuir para que os discentes desenvolvam uma formação implicada, autorizada, 

desde que se mostrem abertos para continuar a viver a formação com um sentido de 

transformação permanente de si, e, por conseguinte, uma formação profissional para a 

cidadania. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao mobilizar nossos esforços para compreender que relações podem ser estabelecidas 

entre os sentidos dados pelos discentes ao conjunto das experiências vivenciadas na sua 

formação inicial e a construção identitária como docente, dois aspectos são considerados 

fundamentais: 1) a relevância primordial dos discursos produzidos pelos licenciandos, estes 

considerados como seres reais e não idealizados; e 2) vivenciar as experiências da formação 

como um realismo ativo, dado que seus sentidos expressaram as ambiguidades, insuficiências 

e inquietações de um percurso formativo, experienciado nas relações institucionais e pessoais, 

constitutivas do desenvolvimento de suas identidades como futuros professores.   

As falas enunciadas pelos discentes constituíram verdadeiros universos simbólicos 

compostos por valores, convicções, estereótipos, imagens e representações, individuais e 

coletivas, acerca da formação acontecendo. Os discursos, enquanto produção cultural, foram 

mediadores entre os estudantes e a realidade social na qual a palavra produziu sentidos.  

Desta forma, os sentidos atribuídos pelos licenciandos às experiências formativas 

expressaram, por meio dos discursos, os gestos, os sentimentos, as decepções, os medos, as 

tensões, as expressões, os aprendizados ou não, forjados durante a formação inicial. Tanto nos 

silêncios quanto nos gestos, a profusão de sentidos manifestados pelos discentes provocaram 

reflexões fecundas sobre a formação, que se vai construindo, e, assim, a identidade com a 

docência se manifestando.    

Por meio dos dicursos produzidos, foram propiciadas as informações que nos 

mobilizaram à realização do presente estudo; e as falas dos discentes, conectadas com os 

fundamentos dos teóricos e nossa percepção, compuseram a teia epistêmica compreensível 

sobre o desenvolvimento da identidade profissional dos estudantes do Curso Licenciatura em 

Física. A Entrevista Compreensiva foi o guia metodológico desse movimento de reflexão, de 

interpretação e de compreensão dos sentidos emanados pelos licenciandos sobre si próprios, 

suas relações com o Outro ─ seus professores, colegas e com o mundo ─ a Universidade, a 

escola pública. 

Desta forma, ao refletir sobre as escolhas do Curso e da profissão, estão presentes, em 

conjunto, o que ser, o que fazer e o pertencer. Então, se os sonhos impulsionam, de início, as 

escolhas dos estudantes, essas acabaram por se firmar sob condições objetivas, realistas, de 

acordo com necessidades mais imediatas, como, por exemplo, conseguir emprego fácil. Para 

essa finalidade, os discentes escolheram um Curso, o que significa, futuramente, pertencer a 
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uma profissão; experiência que se revela com um sentido de estar incluído no mundo, fazendo 

parte de um grupo. É, também, construir uma biografia, ou seja, uma identidade – para si – 

que, no entanto, se constrói articulada à presença do outro, constituindo, dessa forma, a 

identidade social. Logo, a necessidade de pertença a uma profissão e aos grupos de iguais 

deverá acompanhar os estudantes por toda a vida.  

Quando os discentes entraram na Universidade, esse fato se configurou no marco de 

pertencimento a uma nova etapa que foi preparar-se para uma profissão, o que deverá resultar, 

futuramente, na definição de uma posição na ordem social. Estar na Universidade exigiu um 

aprendizado dos novos rituais, dos símbolos e das representações a ela inerentes; por esse 

motivo, tratou-se de um momento delicado na vida dos estudantes, conforme podemos 

compreender. Eles se encontravam entre a linha divisória que separava suas referências 

antigas ─ aquelas de quando eram alunos da Educação Básica ─ das novas referências, as da 

vida na Universidade, as quais demoraram a se estabelecer. Então, mencionamos esse 

momento como um rito de passagem. 

Tratou-se de um momento de rupturas simultâneas em suas condições de existência, 

em sua vida afetiva; e, principalmente, na relação pedagógica, face à nova realidade que a 

vida acadêmica lhes possibilitou. Essas rupturas foram vivenciadas de modos distintos pelos 

discentes do Curso de Física, conforme acompanhamos em sua trajetória de formação. Ao 

chegar à Universidade, eles se sentiram inseguros, perdidos, o que me fez lembrar do discente 

Lattes: ─ este não sabe a localização de sua sala de aula nem os riscos que o desconhecimento 

das regras desse novo mundo pode acarretar, a exemplo da reprovação  na disciplina e, por 

consequencia, o IRA rebaixado.  

Aos poucos, no entanto, as tensões, medos, perigos e incertezas foram substituídos 

pelo aprendizado do ofício de estudante. As experiências vivenciadas pelos licenciandos se 

converteram em saberes sobre o que significa, de fato, chegar à Universidade e defrontar-se 

com os dispositivos institucionais nos quais tiveram que viver e trabalhar.  

Enfatizamos, nesse estudo, a oportunidade que os discentes tiveram de refletir sobre 

suas experiências e, por meio delas, expressarem as ambivalências, os paradoxos, os conflitos, 

medos, conhecimentos assim como os desconhecimentos dos saberes que fundamentam o 

exercício da docência. As experiências explicitadas com realismo e coerência evidenciaram 

seres humanos em formação, autorizando-se no sentido de que as circunstâncias, contextos e 

referências nas quais se encontravam terminaram por fazê-los autores de si próprios.  

As implicações dos discentes nos cenários da formação evidenciou a adesão dos 

estudantes à profissão docente, ainda que tenham vivenciado experiências formativas 
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desautorizantes, sejam motivadas por conflitos nas relações com seus professores formadores, 

por viverem situações de preconceito pela opção à licenciatura, ou mesmo por falhas 

relacionadas ao conhecimento pedagógico, por exemplo. Apesar de todas as ambivalências 

vividas no processo formativo, os estudantes foram afirmativos quanto ao ser professor.  

Neste sentido, compreendemos que as experiências vivenciadas proporcionaram papel 

formativo aproximativo quanto à apreensão dos papéis, valores e normas inerentes à profissão 

de professor, embora tenhamos a convicção de que há, ainda, muito o que aprender. Com 

efeito, os discentes se encontram na etapa inicial da formação, logo, em processo formativo. 

Isto implica vivenciar desafios, entre outros; superar a idealização que, de certa forma, está 

presente no ideário do ser professor, que é diferente da dura realidade dos docentes que já se 

encontram no exercício da profissão. São desafios inerentes aos baixos salários, assim como a 

ausência de políticas de valorização da classe, por exemplo, não restando dúvida de que será 

no confronto direto com o mundo do trabalho que os desafios identitários se farão mais 

evidentes.  

Também consiste desafio compreender que a profissão docente se configura como 

uma prestação de serviços a outro, o que requer uma matriz moral orientadora da prática 

docente. Além do que, como profissão, a docência tem uma base de conhecimentos que a 

legitima, e um campo de atuação prática qualificada. Igualmente, o exercício da docência 

ocorre em inevitáveis condições de incerteza, o que levará à compreensão de que não se trata 

somente da aplicação direta dos conhecimentos nem das habilidades como algo linear e 

mecânico. Sobretudo, deverão os discentes estar imbuídos de que ser profissional é pertencer 

a uma profissão, o que implica assumir que as práticas individuais devem ser convertidas em 

responsabilidade pública. 

As aferições acima atestam o caráter processual da construção da identidade 

profissional docente, sendo que esta se desenvolve durante a formação inicial mas perdura 

para além dessa etapa, incluindo a formação continuada, considerando, também, as 

experiências que antecedem o ingresso na Universidade. Em seu conjunto, os desafios 

identitários acompanharão esses futuros professores, transformando-os initerruptamente, 

abrangendo aspectos pessoais e profissionais. 

No percurso da tese, não podemos deixar de ressaltar o valor do aprendizado dos 

estudantes do/com o outro, evidenciado nas relações que estabeleceram com seus professores 

formadores, com os gestores, com a Universidade, e estas proporcionaram vivenciar a 

alteridade ─ as implicações, influências e relações, entrecortadas pelas tensões advindas desse 
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encontro de diferenças. Destarte, essa experiência se constituiu como formativa ─ 

heteroformativa ─ à medida que a relação com o outro deve tê-los alterado, provocado 

mudanças direcionadas a um conhecimento de si mediado pelo outro. Essas relações que se 

configuraram, dentre outras, como relação com o saber são condições que se estabelecem 

desde o nascimento, quando nos submetemos à obrigação de aprender, para que nos tornemos 

[mais] humanos. Nesse movimento relacional, complexo e inacabado, os discentes em 

formação foram se apropriando de um mundo preexistente, no qual continuarão a viver sua 

experiência de hominização (tornar-se homem), singularização (tornar-se exemplar único) e 

socialização (tornar-se membro de uma comunidade).  

Dessa forma, a alteridade se revelou, como afirmamos, nas relações tecidas pelos 

estudantes com o currículo; e, nesse sentido, teoria e prática, instituídas e instituintes, foram 

vivenciados nas opacidades, nas ambivalências e nos paradoxos da cena curricular. Ao 

mencionar tal situação, não queremos enfatizar que a formação dos futuros professores deva 

ser produto de determinadas resoluções, leis prescritas; ou seja, que as ações formativas 

devam estar atreladas de modo determinado a essas racionalizações legais. Mas o que 

evidenciamos, por meio das reflexões dos estudantes, foram as faces constituintes do 

currículo: a instituída e a instituinte. 

Nesse aspecto, os atos de currículo atualizaram nossa compreensão para o fato de que 

a formação não deve ser apreendida como algo que se manifeste fora das experiências dos 

discentes. Por consequência, vislumbram os estudantes e os outros atores/autores da formação 

como meros atendentes de demandas educacionais, seguidores ou aplicadores de modelos e 

padrões pedagógicos. Mas, ao contrário, uma formação que se opera na dinamicidade dos atos 

de currículo nos desafiou a enfrentar e analisar as falas dos discentes, considerando as 

ambivalências, as fissuras, as transgressões e as brechas que se foram apresentando nas suas 

experiências formativas. 

Conforme vimos, os atos de currículo atualizaram nossa pretensão de focar as 

atividades e vivências dos estudantes em formação, para compreender os processos de 

identificação dos licenciandos com a docência; por conseguinte, com a profissão, com base 

nas experiências formativas vivenciadas por eles na formação inicial. 

Nesta pesrpectiva, as reflexões dos discentes nos remeteram à compreensão de que a 

relação instituinte/instituído do currículo gera conflitos e tensões que podem originar 

processos de institucionalização dinâmicos e únicos. Assim, o instituinte engloba forças que 

tendem a transformar as instituições, e esse movimento resulta em processos de produção, de 
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criação, gerando, portanto, um produto, um resultado, sendo este o instituído. As forças 

instituintes contribuem para construir – desconstruir relações existentes nas instituições, 

possibilitando desocultar questões que alterem ou dissolvam a naturalização de normas muitas 

vezes herméticas e desinteressadas, controladoras e propagadoras da submissão. 

Enfatizamos, então, as experiências que os estudantes vivenciaram ao participar de 

programas institucionais, como, por exemplo, o Programa de Monitoria, o Programa de 

Iniciação à Docência (PIBID), a participação no Projeto de Ensino de Saúde e Exatas 

(PENSE), projeto vinculado ao Centro de Ciências da Natureza (CCN) e à Coordenadoria de 

Programas e Projetos de Extensão (CPPEX), aberto a alunos da rede pública de ensino e de 

entidades filantrópicas; incluímos, ainda, as experiências na disciplina da Prática de Ensino, 

as quais possibilitaram as primeiras iniciações no âmbito da docência.  

Foram experiências que proporcionaram aos discentes um aprendizado aproximativo à 

docência, constitutivas de identificações com a profissão. Segundo o estudante Eisntein, 

propiciou “bagagem para minha atuação como docente”. No PIBID os estudantes 

participaram de atividades de cunho pedagógico, elaborando projetos para minicursos, plano 

de aula, além do contato com os alunos da escola pública. Como monitores, os estudantes 

participavam das aulas dos professores, refaziam experimentos com os alunos, revendo e 

ressignificando aprendizados. Igualmente marcante foi a participação no PENSE, que, na 

opinião de Gleiser, “está contribuindo de forma significativa na minha formação, por 

proporcionar experiências em sala de aula”. 

Reforçamos que a participação dos discentes nessas atividades currriculares e 

complementares são valiosas à sua formação docente, posto que os aproximam da realidade 

que, em breve, estarão inseridos, como futuros professores. Elas oportunizam experiências 

não como algo abstrato, mas como possibilidade de formação/transformação desses futuros 

professores. 

Para os licenciandos do Curso de Física, as experiências vividas durante a formação 

inicial constituíram marcas de pertencimento a uma docência que se anuncia. Proporcionaram 

conhecimentos relacionados à profissão de professor, a partir de saberes de experiências como 

as mencionadas, além dos conhecimentos específicos relacionados ao saber do conhecimento 

específico da Física e do conhecimento do pedagógico. Mencionamos os saberes que todo 

profisional deve ter como certezas, respostas e proteção às nossas inquietudes e 

incompletudes como pessoas e como profissionais. Mas não podemos deixar de mencionar os 

espaços de falta, de vazios concernentes a qualquer área do conhecimento e da formação.  
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Dessa forma, os licenciandos vivenciaram lacunas em seu processo formativo, e estas 

geraram questionamentos, inquietações e dúvidas que podem suscitar novas dinâmicas a 

serem trabalhadas nos cursos de formação de professores. Nos referimos aos não-saberes da 

docência, portanto, àquilo que os discentes deixaram de aprender durante a formação, como, 

por exemplo, as dificuldades de lidar com as situações relacionadas a assédio, ou com salas de 

aulas lotadas de alunos; e até mesmo, aquelas situações relacionadas à aplicabilidade dos 

conhecimentos físicos. Ou seja, embora se constituam saberes do âmbito da profissão docente, 

certos conhecimentos deixaram de ser estudados, discutidos, por serem assuntos polêmicos ou 

tabus; sendo, assim, silenciados no contexto da formação. 

Enfrentar a necessidade de trabalhar os não-saberes na formação nos direciona a 

aprender a conviver com a experiência da falta, com nossas limitações como seres humanos 

em processo de incompletude infinita. Devemos compreender que as brechas, as lacunas 

sempre nos perseguirão; e, certamente, jamais alcançaremos a totalidade do conhecimento. 

Ainda, assim, continuaremos a buscar respostas que aliviem a sensação de incompletude que 

nos é inerente. 

Essas perspectivas nos direcionam a contribuir com proposições, como provocações, 

haja vista que será sempre a utopia de uma formação melhor, com mais qualidade, o que 

almejamos alcançar. Assim, delineamos as proposições a seguir, coerentes com os 

pressupostos que nos direcionaram no curso desse estudo, concernentes à formação e ao 

currículo: 

 A formação e o currículo, embora comportem fissuras e lacunas, devem se 

converter em inovação e preparação com qualidade. 

 No que se refere ao Curso de Licenciatura em Física da UFPI, postulamos a 

necessidade de uma gestão curricular propiciadora de uma formação de qualidade 

para o desenvolvimento humano, que tenha na vida e nas experiências do 

cotidiano educativo, os parâmetros para serem viabilizadas. 

 Compreender a necessidade de envolvimento dos atores – professores, discentes, 

coordenadores, chefes de departamentos – em uma gestão participativa do 

currículo, por meio da qual, como protagonistas, acompanhem e participem, ativa 

e criticamente, das concepções, planejamento, reflexão, mobilização, análise e 

avaliação, superando uma gestão curricular pautada em decisões meramente 

macrolineares. 
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 A gestão participativa do currículo requer, dos envolvidos nesse processo, 

compreender, mobilizar e avaliar o ensinar e o aprender, considerando a formação 

em seu sentido amplo, como autoformação, heteroformação, erosformação, 

ecoformação, conforme vimos assumindo em nosso estudo, perpassando o ser na 

relação consigo, com o outro e com o mundo. 

 Compreender que a formação, para se desenvolver, necessita de procedimentos e 

processos organizacionais institucionalizados, com qualidade ética, política, 

estética, epistemológica e pedagógica. 

 

Em se tratando dos saberes da profissão como constitutivos do desenvolvimento da 

identidade docente, elaboramos como perspectivas: 

 Considerar que a formação do professor tem uma perspectiva epistemológica 

diferenciada da formação do bacharel, nesse sentido, uma atenção qualificada à 

natureza dos saberes profissionais docentes se constitui uma via que favorece a 

aproximação teoria e prática. 

 As dificuldades vivenciadas pelos licenciandos durante a formação, advindas de 

demandas em relação aos saberes do conhecimento científico, do pedagógico, 

incluindo as experiências vivenciadas em Projetos e Programas como o PIBID, 

devem apoiar a construção de alternativas de atuação, as quais, em articulação 

com a teoria, valorizem o desenvolvimento de saberes da profissão, constitutivos 

de uma identidade profissional docente. 

 Considerar que a formação inicial constitui um locus importante para o 

desenvolvimento de saberes relacionados às formas de atuar, de inserção dos 

estudantes na profissão, e, assim, de desenvolvimento de uma identidade 

profissional docente. 

 

Diante das proposições delineadas, há de se considerar, também, que ao discutir a 

formação inicial de professores, com base nas experiências vivenciadas no contexto da 

formação, põe-se em destaque a questão da qualificação docente; e, desse ponto de vista, 

atribui-se importância fundamental ao papel que os cursos de licenciatura devem 

desempenhar no percurso formativo dos estudantes. Nesse sentido, a reivindicação de uma 

formação de qualidade, que mobilize a identificação profissional direcionada a tornar o 

docente um profissional de seu ofício deverá constituir uma busca permanente. 
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As análises da pesquisa em seu conjunto contribuem para a reflexão sobre a 

necessidade de repensar cenários formativos mais coerentes com as necessidades de formação 

inicial. Sendo esta etapa a que antecede a inserção dos discentes no mercado de trabalho e, 

assim, na profissão, a atenção mais qualificada para os saberes profissionais do docente 

possibilita a aproximação teoria/prática. Essa pode ser uma via para melhorar os processos de 

formação docentes, desenvolvidos nos cursos de formação. O processo de formação inicial, 

no entanto, tem começo e fim. Ele se realiza num espaço/tempo no qual o futuro profissional 

se envolve com disciplinas, horários, avaliações, estudos voltados ao desenvolvimento de 

certos domínios do ser professor. A construção da identidade profissional, por sua vez, está 

inserida nesse contexto da formação inicial, mas continua e se amplia no exercício da 

profissão. Conforme discutimos ao longo da pesquisa, trata-se de um processo inacabado, de 

abertura cada vez maior à realidade profissional. 

Por fim, postulamos trazer com esse estudo uma contribuição às pesquisas sobre as 

licenciaturas e sobre o conhecimento dos processos formativos que configuram esses cursos; 

de modo que se possa pensar e repensar políticas de formação, com base nas exigências 

internas vividas nos processos formativos. Ou seja, dos processos que envolvem o currículo e 

sua organização, os processos didático/pedagógicos, as ações metodológicas que expressam o 

perfil de formação profissional necessário para atender as demandas reais das escolas. 
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APÊNDICES - Planos evolutivos 

 

PLANO EVOLUTIVO I 

 

I-FORMAÇÃO 

Ensino Médio: a educação nesse nível de ensino deixa lacunas na educação científica 

Escolha do Curso de Licenciatura em Física: 

- estava atrelada a facilidade de ingresso no mercado de trabalho; 

- segunda opção de curso; 

- “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

Paradoxo: o aluno percebe que na profissão docente há um misto de valorização x 

desvalorização. 

 

II- FORMAÇÃO E CURRÍCULO 

 Dificuldades encontradas: 

- falta de uma base matemática dificulta a apreensão dos conhecimentos na educação superior;  

-inserção da disciplina Pré-Cálculo na Matriz Curricular como via para atenuar as 

dificuldades e fazer o aluno avançar; 

- dificuldade de aplicabilidade dos princípios da Física em situações práticas; 

- relação com os professores marcadas por eventos tensos, conflituosos: alunos chegam a 

desistir do curso. 

- relação com a instituição: a Universidade não funciona a noite; não consegue manter os 

cursos noturnos. 

 Bacharelado x Licenciatura: 

- coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo professor por fazer bacharelado.; 

- preconceito em relação aos licenciandos: estes pouco conseguem bolsas de iniciação 

científica, monitoria… 

 

III- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Disciplinas de formação docente: confusão entre as disciplinas ministradas no Centro de 

Ciências da Educação (CCE) e no Departamento de Física(DF); 

- As “disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha”; 

- Dificuldades com as leituras dos textos técnicos da área da educação e uso de metodologias 

defasadas nas aulas; 

- O contato com a sala de aula leva a perceber a importância dessas disciplinas;  

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas pedagógicas no Centro de Ciências da 

Educação (CCE). 

 

IV- CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

- Falta de conexão entre os conteúdos da Física e sua aplicabilidade na prática docente; 

- Dificuldades de repassar a Física no Ensino Médio; 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não preparam professores. 
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PLANO EVOLUTIVO II 

 

 

I-FORMAÇÃO 

Ensino Médio: a educação nesse nível de ensino deixa lacunas na educação científica 

Escolha do Curso de Licenciatura em Física: 

- estava atrelada a facilidade de ingresso no mercado de trabalho; 

- segunda opção de curso; 

- “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

Paradoxo: o aluno percebe que na profissão docente há um misto de valorização x 

desvalorização. 

 

II- FORMAÇÃO E CURRÍCULO 

 Dificuldades encontradas: 

- falta de uma base matemática dificulta a apreensão dos conhecimentos na educação superior;  

-inserção da disciplina Pré-Cálculo na Matriz Curricular como via para atenuar as 

dificuldades e fazer o aluno avançar; 

- dificuldade de aplicabilidade dos princípios da Física em situações práticas; 

- relação com a instituição: a Universidade não funciona a noite; não consegue manter os 

cursos noturnos. 

 Bacharelado x Licenciatura: 

- coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo professor por fazer bacharelado.; 

- preconceito em relação aos licenciandos: estes pouco conseguem bolsas de iniciação 

científica, monitoria… 

 

III- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Disciplinas de formação docente: confusão entre as disciplinas ministradas no Centro de 

Ciências da Educação (CCE) e no Departamento de Física(DF); 

- As “disciplina pedagógicas são coisa de florzinha”; 

- Não há preocupação de mostrar como comportar-se diante dos alunos; 

- Percepção de que falta muito a questão da formação didática; os professores não levam em 

consideração que estão ministrando aulas para futuros professores: 

- Dificuldades com as leituras dos textos técnicos da área da educação e uso de metodologias 

defasadas nas aulas; 

- O contato com a sala de aula leva a perceber a importância dessas disciplinas;  

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas pedagógicas no Centro de Ciências da 

Educação(CCE). 

 

IV- CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

- Falta de conexão entre os conteúdos da Física e sua aplicabilidade na prática docente; 

- Dificuldades de repassar a Física no Ensino Médio; nesse nível de ensino o que mais chama 

a atenção do aluno é a aplicação; 

- O estudante perde muito no tocante a falta de temas atualizados, mais modernos, no ensino 

de Física; 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não preparam professores; 

- A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 
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- Na formação dos licenciandos muitos professores contribuíram adequadamente; muitos 

fizeram seu papel apenas de professor tradicional. 

- A mudança difícil: os bacharéis voltam como professores à Universidade e adotam a mesma 

conduta de menosprezar os licenciandos. 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Relação com os professores marcadas por eventos tensos, conflituosos: alunos chegam a 

desistir do curso; 

- Percepção de que, por estarem num emprego federal, os professores tornam-se acomodados; 

- Expectativas frustradas: o aluno atravessa a cidade para assistir a uma aula em que o 

professor somente lê; 

- O tradicionalismo marca a atuação do professor: 

 - falta de diálogo com o aluno; 

 - falta de conexão dos conteúdos da Física com o dia-a-dia; 

 - experimentos da área da Física dedutíveis: relatórios “prontos, indutíveis”; 

 - avaliação da aprendizagem: as notas vermelhas superam as azuis; 

 - trauma: atitude grosseira e arrogante do professor leva o aluno a jamais questionar,    

perguntar alguma coisa. 

- Não se pode generalizar: há professores com boa Didática no Curso. 

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  

- Os professores do Centro de Ciências da Educação são mais compreensíveis, abertos ao 

diálogo que os da Física, que são mais rígidos. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS NA AULA 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo; não precisa nem dizer que livro vai adotar; 

VII- USO DA BIBLIOTECA E ACERVO 

- Os estudantes usam com frequência a biblioteca; 

- Os livros são antigos e o número de exemplares é pouco; 

- Há poucos paradidáticos, voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- O horário de funcionamento não atende às necessidades dos alunos, no período noturno; 

 

VII- ATIVIDADE DE PESQUISA: uso do acervo da Instituição, acervo próprio, internet… 

- Os bacharelandos da Iniciação Científica tem computadores marcados com seus nomes; 

 

VIII- CONDIÇÕES DAS SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, MOBILIÁRIO. 

- Houve melhoria nas condições físicas após reforma; 

 

 



176 

 

PLANO EVOLUTIVO III 

 

 

I- FORMAÇÃO 

- Ensino Médio: lacunas na educação científica; 

- As motivações na escolha da profissão: 

*  mercado de trabalho promissor; 

*  segunda opção de curso; 

   * “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

- Paradoxo: valorização x desvalorização na profissão docente. 

 

II- FORMAÇÃO INICIAL E CURRÍCULO 

- Dificuldades encontradas: 

 - falta de base matemática: a disciplina Pré-Cálculo atenua as dificuldades e faz o aluno 

avançar; 

 - aplicabilidade dos princípios físicos em situações práticas; 

 - experimentos da área da Física dedutíveis: relatórios “prontos, indutíveis”; 

- Currículo:  

 - necessidade de trabalhar temas atualizados; 

 - pouca ênfase ao ensino de Física e sua aplicabilidade; 

-  A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 

 

III- BACHARELADO x LICENCIATURA 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não preparam professores; 

- Coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo professor por fazer bacharelado; 

- Preconceito: poucos licenciandos conseguem bolsas de iniciação científica, monitoria… 

- Os bacharelandos da Iniciação Científica tem computadores marcados com seus nomes; 

- Retorno dos bacharéis como professores: repetição da conduta de menosprezo aos 

licenciandos. 

 

IV- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Confusão entre as disciplinas pedagógicas ministradas no Centro de Ciências da Educação 

(CCE) e no Departamento de Física(DF); 

- Textos técnicos da área da educação: compreensão difícil e uso de metodologias defasadas 

nas aulas; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas pedagógicas no Centro de Ciências da 

Educação(CCE). 

- Falta de preparação pedagógica dos professores do Curso de Física; 

- Professores da área da especialidade: desvalorização do componente educacional do 

currículo; “disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha; 

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”; 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Relações tensas, conflituosas, expectativas frustradas: alunos chegam a desistir do curso; 

- Percepção de que, por estarem num emprego federal, os professores tornam-se acomodados; 

- O tradicionalismo marca a atuação do professor;  

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  
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- Os professores do Centro de Ciências da Educação são mais compreensíveis e abertos ao 

diálogo; os da Física, mais rígidos. 

- Não se pode generalizar: há professores com boa Didática no Curso. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo;  

- Há poucos paradidáticos, voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- Uso frequente da biblioteca; livros antigos e  número de exemplares escasso; 

- Período noturno:  horário de funcionamento inadequado às necessidades dos alunos. 
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PLANO EVOLUTIVO IV 

 

 

I- FORMAÇÃO 

- Ensino Médio: lacunas na educação científica; 

- As motivações na escolha da profissão: 

 *  mercado de trabalho promissor; 

 *  segunda opção de curso; 

             * “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

- Paradoxo: valorização x desvalorização na profissão docente. 

 

II- FORMAÇÃO INICIAL E CURRÍCULO 

- Dificuldades encontradas: 

 - falta de base matemática: a disciplina Pré-Cálculo atenua as  dificuldades e faz o aluno 

avançar; 

 - aplicabilidade dos princípios físicos em situações práticas; 

 - experimentos da área da Física dedutíveis: relatórios “prontos, indutíveis”; 

- Currículo:  

 - necessidade de trabalhar temas atualizados; 

 - pouca ênfase ao ensino de Física e sua aplicabilidade; 

-  A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 

 

III- BACHARELADO x LICENCIATURA 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não preparam professores; 

- Coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo professor por fazer bacharelado; 

- Preconceito: poucos licenciandos conseguem bolsas de iniciação científica, monitoria… 

- Os bacharelandos da Iniciação Científica tem computadores marcados com seus nomes; 

- Retorno dos bacharéis como professores: repetição da conduta de menosprezo aos 

licenciandos. 

 

IV- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Confusão entre as disciplinas pedagógicas ministradas no Centro de Ciências da Educação 

(CCE) e no Departamento de Física(DF); 

- Textos técnicos da área da educação: compreensão difícil e uso de metodologias defasadas 

nas aulas; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas pedagógicas no Centro de Ciências da 

Educação(CCE). 

- Falta de preparação pedagógica dos professores do Curso de Física; 

- Professores da área da especialidade: desvalorização do componente educacional do 

currículo; “disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha; 

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”; 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Relações tensas, conflituosas, expectativas frustradas: alunos chegam a desistir do curso; 

- Percepção de que, por estarem num emprego federal, os professores tornam-se acomodados; 

- O tradicionalismo marca a atuação do professor;  

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  
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- Os professores do Centro de Ciências da Educação são mais compreensíveis e abertos ao 

diálogo; os da Física, mais rígidos. 

- Não se pode generalizar: há professores com boa Didática no Curso. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo;  

- Há poucos paradidáticos, voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- Uso frequente da biblioteca; livros antigos e  número de exemplares escasso; 

- Período noturno:  horário de funcionamento inadequado às necessidades dos alunos; 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Preponderância da prova; uso frequente de listas; 

- Avaliação seletiva e não formativa;  

- As notas vermelhas superam as azuis; 

- Elevada reprovação adia integralização do Curso no prazo normal. 

- Necessidade de trabalhar trás como consequência a reprovação e adia a integralização do 

Curso; 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: combate a evasão e 

reprovação. 

 

VIII- A LICENCIATURA ESTÁ PREPARANDO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA? 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: contribuições para 

a prática docente; 

- O Curso em si “não modificou a minha prática”; 

- Os professores são experts na área específica mas deficientes na Didática; 

- Motivação às avessas: “rapaz você é burro!”; 

- Falta a relação com “o outro”. 

 

IX- PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

-Participação no Programa de Monitoria; valorização da monitoria remunerada; 

- Participação no Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência. 
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PLANO EVOLUTIVO V 

 

I- FORMAÇÃO 

- Ensino Médio: lacunas na educação científica; 

- As motivações na escolha da profissão: 

 *  mercado de trabalho promissor; 

 *  segunda opção de curso; 

          * “encanto” por ser professor mas “não só professor”; 

- Paradoxo: valorização x desvalorização na profissão docente. 

 

II- FORMAÇÃO INICIAL E CURRÍCULO 

- Dificuldades encontradas: 

 - falta de base matemática: a disciplina Pré-Cálculo atenua as  dificuldades e faz o aluno 

avançar; 

 - aplicabilidade dos princípios físicos em situações práticas; 

 - experimentos da área da Física dedutíveis: relatórios “prontos, indutíveis”; 

- Currículo:  

 - necessidade de trabalhar temas atualizados; 

 - pouca ênfase ao ensino de Física e sua aplicabilidade; 

-  A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 

 

III- BACHARELADO x LICENCIATURA 

- Na Licenciatura em Física preparam físicos, não preparam professores; 

- Coronelismo” científico: o aluno é defendido pelo professor por fazer bacharelado; 

- Preconceito: poucos licenciandos conseguem bolsas de iniciação científica, monitoria… 

- Os bacharelandos da Iniciação Científica tem computadores marcados com seus nomes; 

- Retorno dos bacharéis como professores: repetição da conduta de menosprezo aos 

licenciandos. 

 

IV- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Confusão entre as disciplinas pedagógicas ministradas no Centro de Ciências da Educação 

(CCE) e no Departamento de Física(DF); 

- Textos técnicos da área da educação: compreensão difícil e uso de metodologias defasadas 

nas aulas; 

- O preconceito sentido ao cursar as disciplinas pedagógicas no Centro de Ciências da 

Educação(CCE). 

- Falta de preparação pedagógica dos professores do Curso de Física; 

- Professores da área da especialidade: desvalorização do componente educacional do 

currículo; “disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha; 

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”; 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Relações tensas, conflituosas, expectativas frustradas: alunos chegam a desistir do curso; 

- Percepção de que, por estarem num emprego federal, os professores tornam-se acomodados; 

- O tradicionalismo marca a atuação do professor;  

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  

- Os professores do Centro de Ciências da Educação são mais compreensíveis e abertos ao 

diálogo; os da Física, mais rígidos. 
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- Não se pode generalizar: há professores com boa Didática no Curso. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo;  

- Há poucos paradidáticos, voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- Uso frequente da biblioteca; livros antigos e  número de exemplares escasso; 

- Período noturno:  horário de funcionamento inadequado às necessidades dos alunos; 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Preponderância da prova; uso frequente de listas; 

- Avaliação seletiva e não formativa;  

- As notas vermelhas superam as azuis; 

- Elevada reprovação adia integralização do Curso no prazo normal. 

- Necessidade de trabalhar trás como consequência a reprovação e adia a integralização do 

Curso; 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: combate a evasão e 

reprovação. 

 

VIII- A LICENCIATURA ESTÁ PREPARANDO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA? 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: contribuições para 

a prática docente; 

- O Curso em si “não modificou a minha prática”; 

- Os professores são experts na área específica mas deficientes na Didática; 

- Motivação às avessas: “rapaz você é burro!”; 

- Falta a relação com “o outro”. 

 

IX- PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

-Participação no Programa de Monitoria; valorização da monitoria remunerada; 

- Participação no Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência. 

 

X- SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E CULTURAL 

- Curso de Física:  

  - facilidade de ingresso no mercado de trabalho; 

            -  baixos salários; 

  - abandono do curso; reprovações; 

- Participação nos Programas Institucionais “amortece” o ingresso no mercado de trabalho; 

- Estágios: sub-emprego em que estagiário trabalho como “profissional”; 

- Necessidade de trabalhar x cobranças do Curso; 

- Comprometimento nas taxas de sucesso do Curso. 

 

XI- TRANSPORTES 

- Uso de transporte público; superlotação;  

- Perigo e cansaço no deslocamento; 

- Percursos longos; o tempo perdido. 

 

XII- PERCEPÇÕES SOBRE GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

- Elevada burocracia; 

- Falta de assistência e descaso no atendimento ao aluno; 

- “Medo” ao dirigir-se aos setores competentes; 
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XIII- IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE PARA O ESTUDANTE 

- Oportunidades intelectuais, culturais, financeiras;  

- Espaço de convivência consigo, com o outro e com o mundo; 

- A Universidade: espaço de oportunidades; 

- Maior problema: os que exercem funções “distorcem” a imagem da Instituição; 

- Apesar dos “pesares” a Universidade muda a vida. 
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PLANO EVOLUTIVO VI 

 

I- FORMAÇÃO 

- Ensino Médio: lacunas na educação científica; 

- Escolha da profissão: motivações múltiplas; 

 -Encantos e desencantos na escolha da profissão.  

 

II- FORMAÇÃO INICIAL E CURRÍCULO 

 - As dificuldades em encontrar o caminho: a falta de base matemática e aplicabilidade dos 

princípios físicos. 

  - Currículo: necessidade de trabalhar temas atualizados; pouca ênfase no ensino de Física. 

  - A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 

 

III- BACHARELADO x LICENCIATURA 

- Os (des)caminhos da formação docente: preparam físicos, não preparam professores; 

- Retorno dos bacharéis como professores: repetição da conduta de menosprezo aos 

licenciandos. 

 

IV- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Percepções: textos técnicos difíceis, metodologias defasadas; 

- Docentes do Curso de Física: falta de preparação pedagógica e desvalorização do 

componente educacional do currículo (as disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha); 

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”. 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Tensões e tradicionalismo marcam atuação docente. 

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  

- Professores do Centro de Ciências da Educação: a não-interface com os docentes da Física. 

- Há esperanças: existem professores com boa Didática no Curso. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo;  

- Há poucos paradidáticos voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- Uso frequente da biblioteca; livros antigos e  número de exemplares escasso; 

- Período noturno:  horário de funcionamento inadequado às necessidades dos alunos; 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Avaliação seletiva e não formativa;  

- Elevada reprovação: motivações e consequências; 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: tentativa de 

combate a evasão e reprovação. 

 

VIII- A LICENCIATURA ESTÁ PREPARANDO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA? 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: contribuições para 

a prática docente; 

- O Curso em si “não modificou a minha prática”; 

- Os professores são experts na área específica mas deficientes na Didática; 
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- Motivação às avessas: “rapaz você é burro!”; 

- Falta a relação com “o outro”. 

 

IX- PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

-Participação no Programa de Monitoria; valorização da monitoria remunerada; 

- Participação no Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência. 

 

X- SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E CULTURAL 

- Curso de Física:  

  - facilidade de ingresso no mercado de trabalho; 

            -  baixos salários; 

  - abandono do curso; reprovações; 

- Participação nos Programas Institucionais “amortece” o ingresso no mercado de trabalho; 

- Estágios: sub-emprego em que estagiário trabalho como “profissional”; 

- Necessidade de trabalhar x cobranças do Curso; 

- Comprometimento nas taxas de sucesso do Curso. 

 

XI- TRANSPORTES 

- Uso de transporte público; superlotação;  

- Perigo e cansaço no deslocamento; 

- Percursos longos; o tempo perdido. 

 

XII- PERCEPÇÕES SOBRE GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

- Elevada burocracia; 

- Falta de assistência e descaso no atendimento ao aluno; 

- “Medo” ao dirigir-se aos setores competentes; 

XIII- IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE PARA O ESTUDANTE 

- Oportunidades intelectuais, culturais, financeiras;  

- Espaço de convivência consigo, com o outro e com o mundo; 

- A Universidade: espaço de oportunidades; 

- Maior problema: os que exercem funções “distorcem” a imagem da Instituição; 

- Apesar dos “pesares” a Universidade muda a vida. 
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PLANO EVOLUTIVO VII 

 

I- FORMAÇÃO 

- Ensino Médio: lacunas na educação científica; 

- Escolha da profissão: motivações múltiplas; 

- Encantos e desencantos na escolha da profissão.  

 

II- FORMAÇÃO INICIAL E CURRÍCULO 

- As dificuldades em encontrar o caminho: a falta de base matemática e aplicabilidade dos 

princípios físicos. 

  - Currículo: necessidade de trabalhar temas atualizados; pouca ênfase no ensino de Física. 

   -  A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos. 

 

III- BACHARELADO x LICENCIATURA 

- Os (des)caminhos da formação docente: preparam físicos, não preparam professores; 

- Retorno dos bacharéis como professores: repetição da conduta de menosprezo aos 

licenciandos. 

 

IV- IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

- Percepções: textos técnicos difíceis, metodologias defasadas; 

- Docentes do Curso de Física: falta de preparação pedagógica e desvalorização do 

componente educacional do currículo (as disciplinas pedagógicas são coisa de florzinha); 

- Da “rejeição à valorização das disciplinas pedagógicas”: passei a “beber a água da 

educação”. 

 

V- A RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 

- Tensões e tradicionalismo marcam atuação docente. 

- A padronização no tratamento ao estudante: os homens são “José”; as mulheres “Maria”;  

- A não-interface: professores do Centro de Ciências da Educação com os docentes da Física. 

- Há esperanças: existem professores com boa Didática no Curso. 

 

VI- MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

- O livro didático adotado é sempre o mesmo;  

- Há poucos paradidáticos, voltados para o Ensino de Física; 

- Os periódicos são restritos, controlados; há poucos exemplares; 

- Uso frequente da biblioteca; livros antigos e  número de exemplares escasso; 

- Período noturno:  horário de funcionamento inadequado às necessidades dos alunos; 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Avaliação seletiva e não formativa;  

- Elevada reprovação: motivações e consequências; 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: tentativa de 

combate a evasão e reprovação. 

 

VIII- A LICENCIATURA ESTÁ PREPARANDO PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA? 

- O Programa Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência- PIBID: contribuições para 

a prática docente; 

- O Curso em si “não modificou a minha prática”; 

- Os professores são experts na área específica mas deficientes na Didática; 
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- Motivação às avessas: “rapaz você é burro!”; 

- Falta a relação com “o outro”. 

 

IX- PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

-Participação no Programa de Monitoria; valorização da monitoria remunerada; 

- Participação no Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência. 

 

X- SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E CULTURAL 

- Curso de Física:  

  - facilidade de ingresso no mercado de trabalho; 

            -  baixos salários; 

  - abandono do curso; reprovações; 

- Participação nos Programas Institucionais “amortece” o ingresso no mercado de trabalho; 

- Estágios: sub-emprego em que estagiário trabalho como “profissional”; 

- Necessidade de trabalhar x cobranças do Curso; 

- Comprometimento nas taxas de sucesso do Curso. 

 

XI- TRANSPORTES 

- Uso de transporte público; superlotação;  

- Perigo e cansaço no deslocamento; 

- Percursos longos; o tempo perdido. 

 

XII- PERCEPÇÕES SOBRE GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

- Elevada burocracia; 

- Falta de assistência e descaso no atendimento ao aluno; 

- “Medo” ao dirigir-se aos setores competentes; 

 

XIII- IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE PARA O ESTUDANTE 

- Oportunidades intelectuais, culturais, financeiras;  

- Espaço de convivência consigo, com o outro e com o mundo; 

- A Universidade: espaço de oportunidades; 

- Maior problema: os que exercem funções “distorcem” a imagem da Instituição; 

- Apesar dos “pesares” a Universidade muda a vida. 

 

XIV- IDENTIFICAÇÃO COM A DOCÊNCIA 

- As percepções e identificações:   

* preparação precária: não me sinto preparado para encarar os desafios da docência; 

* ênfase na teoria; dificuldade de fazer a “transposição didática; 

* é a profissão mais complexa que existe; 

* o professor transforma, forma cidadãos; 

* domínio do conteúdo da área específica; conhecimento técnico; 

* relação professor-aluno: diálogo, atenção; 

* aulas atrativas; despertar a curiosidade do aluno; 

* PIBID: forte experiência da docência; 

- Os temores/dificuldades: 

* sinto receio, medo de ir para a sala de aula; 

*aluno: desrespeito, desinteresse, falta de atenção; 

* o professor precisa ter cultura geral, não só conteúdos da sua área; 

* salas lotadas; baixa remuneração. 

* relação com o aluno: percepção das dificuldades 
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PLANO EVOLUTIVO VIII 

 

I- FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

1.1- Escolha da profissão: motivações múltiplas; 

1.2- Encantos e desencantos na escolha da profissão.  

 

II- O CURRÍCULO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

2.1- Os ditos e os não-ditos no percurso formativo 

2.2- a dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos 

2.3- Os (des)caminhos da formação inicial docente: preparam bacharéis, não preparam 

professores 

 

III- AS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

3.1- A não interface entre as disciplinas ministradas no Centro de Ciências da Educação 

(CCE) e no Departamento de Física (DEFI) 

3.2- Falta de preparação pedagógica dos professores formadores 

3.3- Da rejeição à valorização: “passei a beber a água da educação” 

 

IV- A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

4.1- Tensões e tradicionalismo marcam a atuação docente 

4.2- Os homens são “José”; as mulheres, “Maria”: o desrespeito marca as relações 

4.3- Docentes da Licenciatura em Física e do Centro de ciências da Educação: as marcas do 

desencontro 

4.4- Nem tudo está perdido: há, também, diálogo e Didática 

 

V- IMPORTÂNCIA DA UNIVERSIDADE PARA O ESTUDANTE 

5.1- Oportunidades intelectuais, culturais, financeiras;  

5.2- Espaço de convivência consigo, com o outro e com o mundo; 

5.3- A Universidade: espaço de oportunidades; 

5.4-Apesar dos “pesares” a Universidade muda a vida. 

 

VI- IDENTIFICAÇÃO COM A DOCÊNCIA 

6.1- As percepções e identificações:   

6.1.1- preparação precária: não me sinto preparado para encarar os desafios da docência; 

6.1.2- ênfase na teoria; dificuldade de fazer a “transposição didática; 

6.1.3- é a profissão mais complexa que existe; 

6.1.4- o professor transforma, forma cidadãos; 

6.1.5- domínio do conteúdo da área específica; conhecimento técnico; 

6.1.6. aulas atrativas; despertar a curiosidade do aluno; 

6.1.7. PIBID: forte experiência da docência; 

6.2- Os temores/dificuldades: 

6.2.1- sinto receio, medo de ir para a sala de aula; 

6.2.2- aluno: desrespeito, desinteresse, falta de atenção; 

6.2.3- o professor precisa ter cultura geral, não só conteúdos da sua área; 

6.2.4- salas lotadas; baixa remuneração. 

6.2.5- relação com o aluno: percepção das dificuldades 
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PLANO EVOLUTIVO IX 

 

I. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

1.1. Encantos e desencantos na escolha da profissão 

1.2.  O currículo de formação inicial de professores: 

 1.2.1. Os ditos e os não-ditos no percurso formativo 

1.3. A dupla formação: conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos 

 1.3.1.Os (des)caminhos da formação inicial docente: preparam bacharéis, não 

preparam professores 

 1.3.2. A não-interface entre disciplinas ministradas no Centro de Ciências da Educação 

e no Departamento de Física 

 1.3.3. Da rejeição à valorização: “passei a beber a água da educação” 

 

 II. ATUAÇÃO E RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

2.1. O tradicionalismo marca a atuação docente: 

 2.1.1. Falta de preparação pedagógica dos professores formadores 

 2.1.2. Nem tudo está perdido: há, também, diálogo e Didática  

2.2. Tensões marcam a relação professor-aluno: os homens são “José”; as mulheres, “Maria” 

 

 III. A UNIVERSIDADE COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO 

3.1. A Instituição académica como lugar de oportunidades 

3.2. A gestão académica: descaso e medo ao dirigir-se aos setores competentes 

3.3. “Apesar dos pesares, a Universidade muda a vida” 

 

 IV. DESENVOLVENDO A IDENTIDADE DOCENTE 

4.1. As marcas de identificação com a docência: as percepções do que é ser professor 

4.2. A concepção da docência como atividade complexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


