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Este artigo versa sobre concepções de formação de professores-formadores e licenciados egressos de
um curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade do Estado da Bahia. A
metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo foi de natureza qualitativa e envolveu quatro
professores-formadores e três licenciados egressos de instituições educativas distintas. As reflexões
aqui expostas estão subsidiadas pela teoria crítico-experiencial de Josso (2004); Macedo (2012),
entre outros. As informações foram recolhidas via entrevistas e analisadas por meio do método
contrastivo, o qual possibilitou afirmarmos que formação e ensino, no âmbito da licenciatura, são
processos correlacionados, que interferem na constituição das práticas dos futuros profissionais
docentes.

This article deals with conceptions of the formation of teacher-trainers and graduates of a Licentiate
degree in Physical Education from a university in the State of Bahia. The methodology adopted for
the development of the study has qualitative nature and it involved four teacher-trainers and three
graduates from different educational institutions. The reflections presented here are subsidized by
Josso&39;s critical-experiential theory (2004); Macedo (2012), among others. The information was
collected through interviews and it was analyzed using the contrastive method, which made it
possible to affirm that training and teaching, in the scope of the degree, are correlated processes,
which interfere in the constitution of the practices of future teaching professionals.

Este artículo trata sobre concepciones de formación de profesores-formadores y licenciados egresos
de un curso de Licenciatura en Educación Física de una universidad del Estado de Bahía. La
metodología adoptada para el desarrollo del estudio fue la de naturaleza cualitativa y envolvió cuatro
profesores-formadores y tres licenciados egresos de instituciones educativas diferentes. Las
reflexiones aquí expuestas están fundamentadas por la teoría crítico-experiencial de Josso (2004);
Macedo (2012), entre otros. La recolección de informaciones fue hecha a través de entrevistas y
analizadas con el uso del método contrastivo, el cual posibilitó la afirmación que formación y
enseñanza, en el ámbito de la licenciatura, son procesos correlacionados, que interfieren en la
constitución de las prácticas de los futuros profesionales docentes.
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INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto de um trabalho de iniciação científica intitulado Estudo analítico das concepções
de formação de professores-formadores em contraste com a concepção de licenciados egressos da
Licenciatura em Educação Física, o qual está vinculado à pesquisa em andamento, denominada Tal
formação, tal ensino? Uma (re) leitura das políticas de sentido do ensino de
professores-formadores, como atos de currículo, que podem qualificar a formação do licenciado e
suas práticas docentes em sala de aula, desenvolvido junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas em
Currículo e Formação do Ser em Aprendizagens – FORMARSER, da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS) – Bahia. A pesquisa tem como objetivo principal compreender como as políticas
de sentido do ensino de professores-formadores, enquanto atos de currículo podem qualificar a
formação do licenciado e sua prática docente.

No caso do nosso estudo, recorte da pesquisa em epígrafe, intencionamos compreender as políticas
de sentido sobre ensino e formação, junto aos professores-formadores e egressos, do curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS e entender, em que medida as concepções dos
professores-formadores influenciam a prática dos licenciados que estão atuando na educação básica.
Buscamos alcançar esses objetivos por meio de uma análise contrastiva entre as concepções de
formação dos professores-formadores atuantes no Curso mencionado. Para tanto, fomos ao encontro
dos licenciados e professores-formadores, em algumas escolas da rede básica de ensino público do
município de Feira de Santana, estado da Bahia.

Conceitos como formação – ensino - atos de currículo constituem a centralidade de nossas
discussões, os quais estão ancorados na vertente crítico-experiencial (JOSSO, 2004; MACEDO,
2010; DOMINICÉ, 2012; HONORÉ,1980; PINEAU, 1988; NÓVOA, 1988;1995) que sustenta as
reflexões epistêmicas e interpretativas aqui expostas.

Formação e constituição do profissional docente

A formação é um processo de construção de experiências intra e intersubjetivas, transversalizadas
por aspectos existenciais, socioculturais, biográficos e históricos de quem forma e é formado.

Parafraseando Dominicé (2012), podemos dizer que, vida e formação não são “cortadas em
pedaços”, mas experienciadas como um todo. A vida atravessa a formação e esta, a própria
construção da existência. Cada sujeito vai construindo seu processo de formação na sua relação com
o contexto (família, escola, Universidade, mundo do trabalho, sindicato, partido político, entre
outros), com outros sujeitos e consigo mesmo, à medida que reflexiona sobre sua itinerância.

É assim que coadunamos com o pensamento de Kruger e Krug (2009) ao salientar a responsabilidade
do professor- formador, da Universidade, sobre a formação do professor que irá atuar na educação
básica. Seja de forma consciente ou não, esse profissional tende a se constituir em referencial para o
formando, especificamente, para o licenciando que irá atuar futuramente como profissional docente.

[...] o professor universitário aparece como o agente produtor de saberes,
responsável pelo reencaminhamento no que diz respeito à formação de
gerações, à construção da identidade e profissionalização docente do futuro
professor da Educação Básica. (KRUGER E KRUG, 2009, p.53).

A formação inicial é, pois, o momento em que o sujeito vai construindo a identidade docente, o perfil
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de profissional que irá ser quando do exercício do magistério, na área de conhecimento opcionada, e
vai também, constituindo sua profissionalidade.

Nesse sentido, é importante que os licenciandos, futuros profissionais da docência, ao longo do
percurso formativo, na universidade, tenham a oportunidade de, no âmbito dos componentes
curriculares, e do próprio currículo do curso de licenciatura, vivenciarem situações de estudo,
trabalho, pesquisa, observação e produção de saberes, diretamente no interior das instituições
educativas, nos diversos segmentos possíveis de atuação, pois as práticas de formação não podem
ocorrer de forma isolada, entre os muros da academia, desconsiderando a dinâmica viva da escola.

[...] concepções e práticas na formação docente não podem ocorrer sem
considerar o contexto social e histórico em que essas concepções e práticas
foram produzidas, bem como as condições efetivas em que os professores
desenvolvem seu trabalho. (GATTI et al, 2019, p.180)

Durante a formação, os licenciandos vão construindo e desenvolvendo sua concepção acerca deste
processo, o que, certamente, implicará no seu fazer docente. A concepção de formação é, então,
delineada a partir de um agregado de referenciais, que vão desde as experiências formativas ou
deformativas vivenciadas, à observação das práticas de seus professores-formadores, na
Universidade, somadas à sua história de vida e visões de mundo.

Portanto, as experiências formativas positivas propiciadas pelos atos de currículo dos
professores-formadores contribuem para que os licenciandos construam sua identidade docente e
projetem suas práticas de ensino na educação básica.

[...] as teorias pessoais dos professores, também intituladas de teorias
implícitas, práticas ou tácitas, influenciam a sua prática pedagógica,
intervindo no modo como planejam as aulas, as escolhas
didático-pedagógicas, a forma com que ensinam, e, consequentemente, sua
prática cotidiana. No contexto da formação inicial, o conhecimento e as
crenças dos futuros professores sobre os processos de ensino e aprendizagem
são, muitas vezes, potencialmente limitadas. (GATTI et al, 2019, p.193)

Para superar essas limitações, os referenciais devem ser ampliados a partir de situações de
aproximação do contexto real, da dinâmica cotidiana de uma escola e do fazer docente, de maneira
que construam uma compreensão a respeito da complexidade da educação e da docência, e rompam
com a lógica eminentemente racionalista e técnica, que potencializa a dimensão do conhecimento
específico da área de formação em detrimento da pedagógica, sobrelevando a teoria em face da
empiria, que são atitudes ainda presentes nos cursos de formação de professores, nas universidades.

Formação e ensino no contexto do Curso de Licenciatura em Educação Física

A finalidade precípua dos cursos de licenciatura é a formação docente para a qual temos no ensino o
principal elemento de mediação. No bojo desse processo, os sujeitos da formação, vivenciam um
currículo pensado, objetivamente, para este fim, o qual se dinamiza nos atos por eles praticados, os
quais podem ser caracterizados como atos de currículo. Conceito criado por Macedo (2007), atos de
currículo são todas as atividades que se organizam visando uma determinada formação, e são
operacionalizadas via seleção e institucionalização de saberes, práticas, competências, mediados pelo
processo ensino-aprendizagem ou sua projeção.
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Tomando como inspiração esse construto epistemológico, afirmamos que o ensino, no âmbito dos
cursos de formação de professores é, em si, um ato de currículo o qual produz, cotidianamente,
outros atos de currículo. Estes, por sua vez, podem contribuir para que os licenciandos em formação
se inspirem ou não, nestes atos, para construção e desenvolvimento de suas práticas docentes na
educação básica ou em outros contextos educacionais. Portanto, os atos de currículo de
professores-formadores exercem significativa influência sobre as práticas docentes dos licenciados
atuantes na educação básica.

Os atos de currículo são praticados pelos docentes desde o início do processo de escolarização dos
sujeitos e se estendem até a universidade. Em face disso, o estudante de licenciatura chega ao curso
com uma concepção de ensino e de formação mais ou menos delineada, a qual necessita ser
problematizada e (re)definida em função dos condicionantes históricos, epistemológicos, políticos e
pedagógicos que norteiam a constituição do perfil do profissional para o tempo presente. E neste
sentido, os professores formadores têm um papel fundamental.

Contudo, nem sempre essa reconstrução é feita, pelo contrário, há um reforço das práticas de ensino
e, por conseguinte, de formação que contribuem para perpetuar uma concepção anacrônica que não
atende mais as necessidades reais dos espaços educativos sejam estes, públicos ou privados. Os
licenciandos podem então, avançar em seu processo de formação na licenciatura sem romper com
essas concepções conservadoras.

“Os alunos passam pelos cursos de formação inicial sem modificar suas
crenças anteriores sobre ensino" (Tardif, 2002, p. 261) reproduzindo, nas
escolas, às vezes com mais empenho do que os professores mais experientes,
as rotinas e práticas de sempre. Então, os professores não mudam por que a
universidade não muda. Por sua vez, a escola de ensino básico não muda
porque os professores não mudam. É um círculo vicioso.(KRGUER e
KRUG, 2009, p.03)

Entretanto, o curso de licenciatura deve ser esse espaço-tempo de reflexões críticas e, por
conseguinte, rompimento das velhas práticas de ensino e assunção de um fazer docente pautado na
complexidade do fenômeno educativo e suas pautas emergentes que exigem do profissional docente
saberes, competências e ações congruentes. Para tanto, há que se pensar quais são as concepções de
ensino e formação que são potencializadas nos processos de formação dos licenciandos.

É assim que, nos propomos a buscar nos Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
Estadual de Feira de Santana essas concepções, de modo a compreendê-las e analisa-las,
criticamente, com vistas à qualificação dos processos formativos nesse contexto.

As experiências formativas vividas no contexto da licenciatura, que envolvem o modo de ensinar dos
formadores, de avaliar, a relação professor-aluno, postura em sala de aula, teorias adotadas, entre
outros aspectos relevantes do fazer docente, poderão “enriquecer o conhecimento advindo da própria
formação, ressignificando o conhecimento construído na inter-relação pessoal e profissional no ciclo
vital” (KRUGER E KRUG, 2009, p. 61).

É justamente por meio do ensino, que os licenciandos se apropriam de aspectos indispensáveis ao
exercício da profissão docente e, a compreensão dos formadores a respeito desse processo interfere
nas ações constitutivas da formação.

No contexto do Curso de Licenciatura em Educação Física isso não ocorre de maneira diferente,
conforme salientado pelo professor-formador, durante entrevista.
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“Minha concepção de ensino pesa na formação do licenciando sim [...] eu, enquanto
formadora sou responsável, assim como a universidade é, eu sou também responsável
pela formação do meu aluno [...]” (Entrevista - Professor-Formador B)

Portanto, “[...] o ensino como ato mediador e a formação como experiência de sujeitos envolvidos
em aprendizagens valoradas são atos de currículo” (MACEDO, 2012, p.10) que influenciam as
práticas futuras dos licenciados. Potencializamos essa tese, considerando duas razões: primeiro, pelo
fato dos atos de currículo ter, no conhecimento, seu elemento primordial e que lhes dá sentido.
Segundo, por se constituir em atos intencionais e irrepetíveis, portanto, políticos, haja vista que, ao
ensinar, o professor veicula um conjunto de saberes, conhecimentos, valores que visam uma
determinada formação.

O ensino constitui-se em ações mediadoras que veiculam conhecimentos,
atividades, valores orientados por sistemas de crenças educacionais,
estruturado por um currículo legitimado e suas intenções formativas.
(MACEDO E GUERRA, 2012, p.03)

Nesta perspectiva, o ensino do professor-formador pode então, influenciar no modo como o
licenciado ensinará em seu contexto socioprofissional. Gatti et al (2019, p.194) concorda que “os
conhecimentos dos professores não se alteram ou alteram raramente em decorrência da formação
inicial”, uma vez que os atos de currículo experienciados, ao longo da formação, tendem a instituir
não só uma determinada concepção formativa e pedagógica como uma prática de ensino específica.
Esse processo acontece através das experiências de ensino e aprendizagem que lhes são
proporcionadas e, por conseguinte, os possibilitam refletir sobre a atuação na educação básica.

É no ato de ensinar, enquanto ato curriculante, que o formador torna explícito suas concepções
epistemológicas, filosóficas, político-pedagógicas, culturais e formativas. E é nesse mesmo
tempo-espaço que a formação do licenciando, futuro docente, vai sendo tecida. O licenciando, ao
concluir seu processo formativo inicial, vai inspirando-se nos atos de currículo de seus formadores, o
que pode ser uma experiência que ele venha a incorporar como um bom referencial ou não.

Mesmo a formação sendo um processo que faz parte da individualidade de cada um, e ocorrendo,
gradativamente, por cada ser em si, ela acontece pela mediação da experiência, da relação e interação
com o outro, e com o contexto, como podemos constatar por meio das narrativas dos licenciados em
Educação Física, egressos da universidade, e de seus professores-formadores.

“[...] tudo que eu vivenciei na universidade em relação a ensino, tanto me ensinou a ter
minha concepção, como me ensinou as coisas que não são coerentes, tanto pelas
práticas que eu vivenciei de alguns professores, tanto pelas práticas que eu tentei
construir e vi que não dava certo e é naquele processo de aprender.” (Entrevista –
Licenciado Egresso 3)

“Sim. A Universidade ajudou muito a ampliar a minha forma de vê e até porque eu
entrei na Universidade com uma visão, entrei com uma concepção de Educação Física e
sair com outra totalmente diferente. Até o ponto de me apropriar mais dos aspectos
relacionados a licenciatura, vir a trabalhar na escola, que não era minha proposta
inicial quando fiz o curso de Educação Física.” (Entrevista – Licenciado Egresso 2)
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Os professores-formadores também constroem suas concepções de formação, a partir de sua visão de
mundo, sociedade, experiências, objetivos que esperam ou propõe em suas práticas formativas, e
outros aspectos, que vão delineando o profissional e seus atos de currículo, qualificando, em alguma
medida, a formação dos licenciandos e influenciando suas futuras práticas como profissionais da
docência.

Segundo Ferreira (2010, p. 9) “em nosso percurso como pessoa e profissional, vivenciamos muitas
histórias que, para o bem ou para o mal, nos constituíram e constituem”. Tudo isso irá refletir na
prática docente do professor quando for de fato atuar na escola, favorecendo assim sua
auto-formação, para compor suas concepções, confirmando o que expõe Gatti et al (2019, p. 43), ao
dizer que “o papel do formador é absolutamente central, ou seja, os formadores têm função
essencial”.

Em seu trabalho de tese, Cunha (1988), afirma que seu comportamento como docente, tem relação
com a prática pedagógica vivenciada com seus mestres quando eram ensinados por eles, e ainda
aponta como principais justificativas desta influência, aspectos relacionados ao domínio do
conhecimento, organização metodológica da aula e relações democráticas com os alunos.

O que é importante, porém, é a constatação de que os atuais professores são
bastante influenciados, no seu comportamento pelos antigos e, certamente,
poderão influenciar os que virão. Esta é uma vertente que precisa ser
considerada quando se pensa na formação de professores. Também vale
ressaltar o quanto se aprende pela prática do cotidiano, pela convivência e o
quanto o professor precisa estar consciente disto. De alguma forma vê-se uma
certa reprodução no comportamento docente. (CUNHA, 1988, p. 83-84)

O formador precisa ter a consciência do quanto sua prática em sala de aula pode interferir na atuação
futura do licenciado, como demonstrado por esse professor egresso do Curso de Licenciatura em
Educação Física.

“Eu vejo que influenciou sim, de uma maneira muito positiva mesmo, né? Porque como
eu falei, quando eu entrei na UEFS eu tinha uma perspectiva de professor, aquele que
sabe e aquele que ensina. E na UEFS através das várias disciplinas, da prática de cada
professor, tiveram professores que me ensinaram 2, 3 disciplinas, cada um com sua
prática e aí cada um vai trazendo tanto da disciplina quanto do seu fazer pedagógico
uma influência na nossa carreira.” (Entrevista - Licenciado Egresso 1)

Notamos, pois, o quanto as práticas dos professores-formadores têm implicações sobre o processo de
profissionalidade (conjunto de saberes, atitudes, praticas, competências que constituem a
especificidade do fazer docente) do licenciando; o quanto elas contribuem para modificar suas
percepções e compreensões do ser professor e modelar sua postura ao exercer a profissão.

“Imbernón (2001, p. 63) explica que a ação docente do professor formador
constitui um eixo central na formação do conhecimento profissional básico
do futuro professor. O autor escreve que “[...] os modelos com os quais o
futuro professor ou professora aprende perpetuam-se com o exercício de sua
profissão docente já que esses modelos se convertem, até de maneira
involuntária, em pauta de sua atuação”. Isso significa que não apenas os
conteúdos, mas as práticas de formação devem receber atenção especial,

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/estudo_analitico_das_concepcoes_de_formacao_de_professoresformad.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



pois elas são modeladoras de posturas profissionais futuras.” [grifo
nosso] (ANDRÉ e ALMEIDA, 2009, p.03)

É assim que, concordando com Imbernón (2001) defendemos uma formação articulada ao contexto
de práticas do profissional docente, em que proporcione situações e experiências diversificadas
envolvendo o que fazer docente, a fim de que os licenciandos possam, paulatinamente, ir construindo
sua identidade profissional e se apropriando da rotina e dinâmica institucional e político-pedagógica
concernentes ao exercício da profissão.

Em um processo cujo propósito é formar profissionais para a docência faz-se necessário pensar tanto
no conteúdo quanto na forma, ou seja, o que ensinar aos licenciandos, futuros professores da
educação básica, como as práticas que os formam, complementado por uma inserção contínua no
lócus de atuação profissional, ainda que apenas para observá-lo e aprender com os outros docentes
mais experientes.

Entretanto, como responder a essas demandas de formação em seu continuum?

Gatti et al (2009) apontam alguns dispositivos que podem contribuir para um processo formativo
mais voltado para o campo real de atuação docente e que podem favorecer a proximidade entre a
universidade e os contextos de prática, ou seja, os possíveis espaços de trabalho do licenciado.

A aprendizagem da docência em contextos de prática torna necessária a
aproximação entre os espaços de formação e de trabalho. A proposta é que
haja um ambiente e uma cultura de colaboração entre os profissionais da
escola e os formadores, entre as escolas e as instituições de ensino superior,
por meio da realização de projetos conjuntos. Zeichner (2010) propõe a
criação de espaços híbridos na formação de professores, denominados por ele
de terceiro espaço. O intuito é articular o conhecimento prático profissional e
acadêmico de forma menos hierárquica e a serviço da aprendizagem docente.
Essa aproximação implica valorizar o conhecimento dos professores
profissionais e reconhecê-los como colaboradores e parceiros nas práticas
formativas Nessa perspectiva, é desejável que os cursos de formação inicial,
em parceria com os professores de profissão, promovam novas práticas e
instrumentos de formação, como casos de ensino, relatos de práticas, estágios
de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, problematizações
etc. (GATTI et al, 2019, p.188)

Considerando a experiência investigativa realizada junto aos licenciados egressos e
professores-formadores envolvidos em nosso estudo sobre as concepções de formação, apontamos
que é imprescindível (re)pensar essas práticas e a condição de distanciamento que a universidade
ainda estabelece com a educação básica, sua dinâmica e cotidianidade, mesmo que de forma não
consciente ou intencional.

“[...] quando a gente pensa ensinar professores pra que eles possam ensinar, em relação
a isso tem algumas que precisam avançar, porque querendo ou não às vezes a
universidade fica muito deslocada da educação básica, principalmente os cursos de
licenciatura, a gente... tem professores que traz todo um suporte teórico, que é
fundamental, mas acontece de muitas vezes quando o licenciado tenta materializar isso
em sala de aula, ele não consegue, entra em choque, então acho que realmente a gente
precisa repensar algumas disciplinas e isso de forma geral, repensar como os
professores das universidades pensam, então apresentando pra os licenciados alguns
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conhecimentos, porque muitas vezes acontece de você vê aquilo tudo na universidade e
isso aconteceu com alguns colegas que não tiveram essa aproximação já com a
educação básica no curso, passaram a graduação toda só em sala de aula e quando
tentou pegar aquela realidade que o professor apresentava e materializar na educação
básica não conseguiu. Então acho que realmente as formas de ensinar nas
universidades são boas, mas muitas vezes tem coisas que ficam deslocadas da
educação básica”. (Entrevista - Licenciado Egresso 1) [grifo nosso]

Observamos que este egresso da licenciatura em Educação Física realça a importância do contato,
das experiências com o contexto real da escola, a fim de que possa construir e desenvolver
competências fundamentais à realização das funções próprias da docência e de aproximação da teoria
com as situações práticas. Há, pois, um reconhecimento da importância da inserção do licenciando
nos contextos de atuação, a fim de que haja sincronia entre os processos de ensino e formação na
Universidade e as demandas reais enfrentadas pelos profissionais da docência no interior das
instituições educativas, posto que as teorias científicas estudadas de forma isolada jamais darão conta
de respondê-las.

[...] as práticas formativas devem proporcionar vivências que retratem, tanto
quanto possível, a complexidade de ensinar com a intenção de desencadear a
integração entre a atividade teórica e a atividade prática. (GATTI et all, 2019,
p.187)

Os diálogos estabelecidos com os professores – formadores e licenciados egressos do Curso de
Licenciatura em Educação Física reforçaram a importância dessa articulação entre teoria e prática,
mas, sobretudo, entre a universidade e a educação básica, o que se caracteriza em um significativo
desafio para os professores-formadores no sentido de criar meios para que esse distanciamento seja
superado e a formação passe a acontecer tendo a aprendizagem experiencial como centralidade das
práticas.

METODOLOGIA

A metodologia que adotamos para o desenvolvimento do estudo foi de natureza qualitativa, com
opção teórico-metodológica pela etnopesquisa crítica e multirreferencial (MACEDO, 2006) e a
etnossociologia (BERTAUX, 2010), que são base da pesquisa a qual está vinculado esse trabalho.

Fizemos essa opção por entender que, nestas duas vertentes de pesquisa, o pesquisador vai ao
encontro dos sujeitos participantes no local em que eles atuam e potencializam as narrativas como
conteúdo analítico buscando elementos para compreensão do objeto investigado. Além disso, essas
vertentes metodológicas permitem que o pesquisador conheça o fenômeno in loco e em situação, ou
seja, em seu contexto natural, respeitando as especificidades socioculturais, e em face disso, tentando
compreender como os atores sociais implicados no processo de pesquisa vivenciam a situação social
estudada e criam suas próprias formas de operar com a realidade em que estão inseridos
(BERTAUX, 2010).

No caso específico deste estudo, nos propusemos a ir ao encontro dos participantes egressos da
Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana e dos
professores-formadores, atuantes neste Curso, para dialogar sobre questões referentes ao ensino e à
formação docente, objetos centrais da pesquisa, a qual o presente estudo está ancorado. Para tanto,
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fizemos uso de entrevista semi-aberta (MACEDO, 2006), realizada com um coletivo de três
licenciados egressos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no estado da Bahia, e
que atuam em instituições diferentes da rede pública de educação básica, desse município, além de
quatro professores-formadores do Curso de Licenciatura da UEFS.

Conforme afirma Dominicé (2012, p.25) “o conhecimento da formação fica indissociável das
reflexões elaboradas, na ação, pelos autores aos quais ela diretamente diz respeito”. Portanto, ir ao
encontro desses sujeitos tornou-se imprescindível para compreendermos o que objetivávamos: as
concepções de formação de professores formadores e licenciados egressos do Curso de Licenciatura
em Educação Física da UEFS.

Nossa intenção em realizar um estudo sobre as concepções de formação desses dois grupos de
sujeitos envolvidos com a licenciatura, especificamente, a de Educação Física não foi estabelecer
comparações, mas analisá-las de forma contrastiva. O método contrastivo, assim nos diz Macedo
(2018, p. 18) “trabalha para não perder a singularidade e a complexidade das realidades humanas nas
suas heterogeneidades irredutíveis.”

Portanto, a ideia aqui não é estabelecer uma polarização das concepções, mas por meio do contraste
compreender a diferença em relação, o que significa pontuar os aspectos comuns, as aproximações e
complementaridades que enriquecem as reflexões sobre o objeto.

Em síntese, um estudo constrastivo propõe “compreender compreensões” (MACEDO, 2018, p.52)
em que a narrativa é o meio mais propício para o alcance deste objetivo.

[...] compreender compreensões centra-se na narrativa como processo de
comunicação da experiência e de constituição do próprio sujeito da
experiência pela narração. Nesses termos, há um convencimento de que dizer
é fazer, dizer é crer. (MACEDO, 2018, p.52)

Desse modo, elaboramos previamente dois roteiros de entrevista, sendo um para o licenciado e outro
para o formador visando conhecer, por meio da narrativa desses sujeitos, suas compreensões sobre
formação correlacionada à licenciatura em Educação Física.

A primeira parte da investigação foi realizada com os licenciados egressos e a segunda parte com os
formadores participantes.

Com todas as narrativas coletadas, seu conteúdo foi transcrito, analisado e tensionado com nossos
objetivos e as bases teóricas que inspiram o estudo. Em seguida, procedemos a uma releitura do
material, intencionando de forma mais precisa, realizar uma análise contrastiva das concepções de
formação dos formadores e dos licenciados egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física,
sistematizando o resultado dessa análise na forma desse trabalho aqui exposto.

RESULTADOS

Nesse processo de estudo e investigação em que buscamos compreender, relacionalmente, a
concepção de formação de licenciados e professores-formadores de um curso de licenciatura,
constatamos que boa parte dessa construção se dá por meio das experiências formativas vivenciadas
tanto pelos formadores quanto pelos licenciados egressos, no contexto próprio da universidade e fora
dela. Assim, não é um processo que dependa exclusivamente de condições exteriores ao sujeito, mas
da conjunção de elementos inter e intrasubjetivos.
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Honoré (1980) traduz bem essa noção, ao expor o pensamento de Lhotellier sobre formação.

La formación es un processo que va de una experiência a su elucidación en
común, de una originalidade a su profundización por una confrontación de
una diferencia con la instauración de un reconocimiento recíproco.[i]
(LHOTELLIER apud HONORE, 1980, P.34)

Neste sentido, podemos afirmar, sem receios, que os sujeitos implicados nesse processo, reconhecem
o caráter intersubjetivo da formação, ou seja, sua dimensão social, à medida que explicitam as
influências que ocorrem de uns para com os outros na constituição da formação, tendo sempre o
ensino como elemento principal de mediação, como é possível verificar na narrativa de
professores-formadores e licenciados egressos.

“[...] a gente precisa ter uma mediação e isso precisa impactar nessa formação do
licenciado”. (Entrevista – Professor-Formador B)

“Hoje minha concepção, eu acho que de ensino, de cem por cento, setenta por cento tem
a ver com o que realmente eu vivenciei na universidade [...] tudo que eu vivenciei na
universidade em relação a ensino, tanto me ensinou a ter minha concepção, como me
ensinou as coisas que não são coerentes, tanto pelas práticas que eu vivenciei de alguns
professores, tanto pelas práticas que eu tentei construir e vi que não dava certo e é
naquele processo de aprender.” (Entrevista - Licenciado Egresso 3)

Na perspectiva de formação crítico-experiencial é imprescindível que o sujeito tenha um contato
direto com o objeto da formação e com situações em que ele possa agir dentro de um contexto de
prática.

No caso específico da formação inicial de professores, faz-se necessário que o licenciando, desde o
princípio, tenha oportunidade de estar na escola, de dialogar com profissionais docentes em exercício
e de realizar ações dentro das instituições educativas, de maneira que ele possa ir construindo sua
formação e reflexionando sobre ela. É no tensionamento das experiências vividas no âmbito pessoal
e social que a formação vai ocorrendo e o sujeito construindo um significado desse processo, uma
concepção, portanto, do que é formar e formar-se e de seu papel enquanto formador, no exercício de
sua função docente, seja na educação básica ou em qualquer outro contexto socioeducativo.

A formação enraíza-se na articulação do espaço pessoal com o espaço
socializado; progride com o sentido que a pessoa lhe dá, tanto no campo da
sua experiência de aprendizagem com o formador, como no quadro da
totalidade da sua experiência pessoal (CHENÉ, 1988, p. 89).

Constatamos que os licenciados egressos atribuem relevância às aprendizagens construídas no
contexto do curso de licenciatura em Educação Física por meio do ensino de seus
professores-formadores, mas não deixam de pontuar a maior fragilidade que é o distanciamento das
práticas de formação às da educação básica e, por conseguinte, de situações que contribuam para o
licenciando atuar diretamente nas atividades próprias de sua área de conhecimento dentro das escolas
da rede de ensino, seja público ou privado. E nesse sentido, programas como o PIBID e Residência
Pedagógica foram bastante realçados enquanto possibilidades fecundas de formação pautada nas
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situações práticas da docência.

“[...] às vezes acaba que pela organização da universidade não se pensa, mas que
professor eu tô formando pra mandar para a educação básica? Que professor é
esse?[...] Então é realmente pensar qual o professor que tô mandando para educação
básica, é se questionar sobre isso e sobre como aproximar suas disciplinas da educação
básica e eu acho que fortalecer cada vez mais programas como o PIBID, programas de
pesquisa e extensão da educação básica na universidade é essencial [...] Então é
fortalecer e expandir esses programas que eu acho que é essencial, garante que o
professor, o licenciado em formação esteja na escola em outra perspectiva, não só da
disciplina. E realmente, os cursos de licenciatura, conseguir apresentar para os alunos a
educação básica de diversas formas, seja fortalecendo esses programas que são
essenciais ou através das suas disciplinas, buscando inserir o quanto antes, os
licenciandos na educação básica e ai o quanto antes, não é de uma forma precoce ou
deslocada, mas para que ele consiga observar, conhecer, para que ele consiga vê como
é a realidade e depois daí ele realmente intervir nela, sobre mediação do professor[...]”
(Entrevista – Licenciado Egresso 3)[grifo nosso]

“O próprio PIBID hoje é um apoio, uma abertura importante pra o estudante de tá lá,
ele já vai vê a realidade, vai poder interferir, construir novas experiências ali dentro.”
(Entrevista – Licenciado Egresso 1)

Tanto o licenciado egresso como alguns formadores ressaltaram a importância de estar em contato
com o cotidiano da escola básica, posto esta experiência possibilitar todo um diferencial nas práticas
de ensino e formação.

“[...] eu não acredito, acho muito difícil, que um professor que está no ensino superior,
trabalhando com processo de formação que ele esteja distante das experiências orgânicas
da educação básica. Eu acho que vai ser um processo de formação baseado em outras
experiências, baseado em outras relações, que ele pode sim conseguir fazer uma
aproximação significativa, mas ele sempre vai fazer uma leitura, uma releitura daquilo
que foi apresentado por outras pessoas em artigos e tal. Eu, não necessariamente acho,
que ele precise ser um professor da educação básica, mas ele precisa está inserido em
ações como PIBID, ações de extensão, de pesquisa, algo que mantenha ele com o pé na
escola.” (Entrevista – Professor-Formador A)

Compreendemos por meio desse trabalho investigativo que os aspectos atitudinais e
comportamentais no processo formativo são importantes tanto quanto os de natureza epistemológica
e pedagógica, pois eles irão influenciar o processo de definição do tipo de professor que está sendo
formado pela universidade. Além disso, as atualizações das práticas de ensino são imprescindíveis
para o desenvolvimento de um processo formativo que toma para si princípios ontológicos
fundamentais à existencialidade: autoria, autonomia e emancipação.

CONCLUSÕES

As considerações que apresentamos nessa produção traduzem, em primeira instância, a nossa
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condição de incompletude e de abertura permanente a outros processos de estudo, análise e escrita.
Coadunamos, pois, com Ferreira (2010, p.02) ao afirmar que “[...] precisamos nos assumir, como
humanos que somos, inconclusos e por isto, em permanente inacabamento, sujeitos à “obrigação do
aprender””. (FERREIRA, 2010, p.02)

Grafamos então, aspectos mais proeminentes e que nos permitiram trazer esclarecimentos sobre o
objeto investigado. Assim, começamos destacando que, observamos que há uma dificuldade dos dois
grupos de sujeitos (professores-formadores e licenciados egressos) em expressar o que é formação,
apesar de conseguirem estabelecer uma relação entre ensino e formação. Isto demonstra o quanto é
fundamental provocar uma discussão sobre estes aspectos no contexto das licenciaturas e, de maneira
mais específica, na licenciatura em Educação Física, lócus desse estudo analítico.

Apesar disso, notamos que há sincronia na concepção de formação de professores-formadores e
licenciados egressos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira
de Santana, haja vista comungarem do princípio de complementaridade no processo formativo, ou
seja, tanto o licenciando vai se constituindo como profissional da docência, na relação com o
formador, como este, vai sendo formado continuamente, à medida que ensina, interage e promove
situações de aprendizagem para com o primeiro. Isto, sob nosso ponto de vista, é muito importante
para o desenvolvimento das práticas de formação do referido curso, pois facilita a condução do
processo e permite que as ações ocorram de forma consentânea, o que tende a ser bom para a
qualificação das práticas formativas.

Todavia, tornou-se notório neste trabalho investigativo que, a formação promovida pela
universidade, no âmbito do curso em evidência, mantem-se ainda muito distante das práticas
cotidianas da educação básica, requerendo, pois, proximidade com esse contexto tanto no que diz
respeito à compreensão de sua dinâmica como de constituição desse espaço como o locus próprio e
apropriado para a construção de aprendizagens experienciais ligadas à docência.

Algumas práticas de ensino se mantêm ainda verticalizadas e embasadas em uma racionalidade
técnica, mas não se caracterizam como hegemônicas. O que prevalece são atos de currículo que
primam por uma formação crítica, construtiva e emancipatória do sujeito visando sua autonomia
político-pedagógica. Os licenciados egressos ressaltam constantemente a importância das
experiências vivenciadas ao longo do curso, as quais contribuíram para sua formação, valorando-a
mais para o campo da positividade.

Evidenciou-se ainda, por meio do conteúdo das narrativas dos licenciados egressos, o papel
significativo que os professores-formadores têm na construção da identidade profissional dos
licenciandos, ajudando – os a construir seu repertório de saberes e competências requeridas pela
dinâmica docente nos dias atuais.

Face ao exposto, afirmamos que formação e ensino, no âmbito da licenciatura, são processos
correlacionados, que interferem na constituição das práticas dos futuros profissionais docentes.
Portanto, é imprescindível que essas pautas façam parte das discussões no contexto da universidade e
nas instâncias colegiadas dos cursos de licenciatura a fim de que possamos qualificar de maneira
ascendente a formação de professores, considerando para tanto, as demandas e desafios sociais,
políticos, culturais e pedagógicos dos tempos atuais.
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[1] “A formação é um processo que vai de uma experiência para sua elucidação em comum, de uma
originalidade ao seu aprofundamento por um confronto de uma diferença com o estabelecimento de
um reconhecimento recíproco”.
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