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Resumo

A formação de professores é tema amplamente discutido dentre os temas que permeiam a educação.
Como parte dela, consideramos a formação inicial fundamental para a construção da identidade docente.
Nesta pesquisa pretendemos investigar, entre outros, que fatores são determinantes na construção da
identidade dos professores de física formados pelo curso de Licenciatura em Física da FCT/UNESP.
Buscamos compreender o perfil do licenciando em física, assim como as expectativas que ele ingressa no
curso em questão. Nesta comunicação, destacamos trechos de entrevistas semiestruturadas com alunos
formandos. A pesquisa é de abordagem qualitativa, na modalidade estudo de caso. Sob a luz do
referencial Bakhtiniano e considerando os indícios presentes nas falas foi possível traçar o perfil do
licenciando, mesmo sendo uma análise preliminar.
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Abstract

Teacher education is widely discussed topic among the themes that permeate education. As part of it, we
consider the initial key to the construction of teacher identity. In this research we intend to investigate,
among others, what factors in the identity construction of physics teachers trained at the Bachelor&39;s
Degree in Physics from FCT / UNESP. We seek to understand the profile of licensing in physics, as well as
the expectations he entered the course in question. In this communication, we highlight excerpts from
semi-structured interviews with senior students. The research is a qualitative approach, in the form of case
studies. Under the light of Bakhtin reference and considering the evidence present in the speeches could
profile the licensing, even though a preliminary analysis.

Key words: Degree in physics, Teacher education, Licensing profile.

Introdução

Dentre os problemas que permeiam a educação, a formação de professores é tema amplamente discutido.
Historicamente a formação de professores surgiu da necessidade de se fazer a instrução popular. Surge
daí, após a Revolução Francesa (século XIX), a criação das primeiras escolas normais, destinadas à
formação de professores. A primeira escola normal surgiu em Paris, data de 1795, desde sua fundação já
se designou o curso de formação Normal Superior, destinados aos professores que lecionariam no ensino
secundário; e a Escola Normal, destinada aos professores que lecionariam no ensino primário (SAVIANI,
2009).
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Como nos conta Saviani (2009), Napoleão após conquistar o norte da Itália, instituiu a Escola Normal de
Pisa, no mesmo modelo da Escola Normal de Paris. Esta foi designada a formação secundária, no entanto
na prática se transformou em uma instituição de “estudos de ponta”, esquecendo-se e não se
preocupando com a preparação didático-pedagógica. Ainda durante o século XIX, países como Alemanha,
Inglaterra e Estados Unidos também instituíram suas Escolas Normais.

No Brasil, a questão da formação do professor emergiu com a proclamação da independência, no entanto,
com o mesmo propósito – o da instrução popular.

Segundo Pimenta e Anastasiou (2011), no Brasil as licenciaturas foram criadas em 1934, na Universidade
de São Paulo, “com a finalidade explícita de oferecer aos bacharéis das várias áreas os conhecimentos
pedagógicos necessários às atividades de ensinar” (p. 41).

Sobre esse aspecto, Pereira (1999) afirma que esses cursos surgem:

“[...] principalmente como consequência da preocupação com a regulamentação
do preparo de docentes para a escola secundária. Elas constituíram-se segundo a
fórmula "3 + 1", em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração
prevista era de um ano, justapunham-se às disciplinas de conteúdo, com duração
de três anos” (1999, p.03).

Considerando a trajetória dos cursos de formação de professores Pereira (2000) assegura que o
desprestígio da licenciatura está presente no Brasil de maneira histórica, desde a Faculdade de Filosofia,
primeira universidade do Brasil a ministrar disciplinas pedagógicas, já se tinha dentro dessa instituição
uma desvalorização dessa área do conhecimento.

Segundo o autor, pesquisa realizada por Garcia (1994) mostra que já nesse período a disciplina didática
era desvalorizada quando comparada as disciplinas de cunho científico (atividades relacionadas à pesquisa
e experimentação). Segundo Garcia (1994), as justificativas para a desvalorização das disciplinas
pedagógicas eram: a atuação no magistério secundário, o corpo docente formado em grande parte por
mulheres e “finalmente o menor capital social e escolar dos/as primeiros/as catedráticos/as e
professores/as que ocuparam as cadeiras da seção de Didática” (Garcia, 1994, p. 117-9 apud Pereira,
2000, p.5-6). A autora ainda afirma que:

“Esse conjunto de atributos conferiram a esses professores um capital simbólico
menor face aos professores das outras seções da Faculdade de Filosofia, quase na
sua totalidade, portadores de diplomas de nível superior, obtidos nas tradicionais
escolas de preparo para o exercício das profissões liberais”. (GARCIA, 1994 p.
119 apud PEREIRA, 2000, p. 6)

Pautados na formação da racionalidade técnica, modelo amplamente criticado, as licenciaturas seguiram
por décadas sem conseguirem grandes avanços. Nesse modelo de formação de professores são
trabalhados inicialmente os conteúdos específicos, e só no fim os conteúdos didático-pedagógicos,
implicando em uma verdade de senso comum que para ser bom professor basta saber muito bem o
conteúdo e que a prática se aprende com a prática, ao lecionar na escola (CAMARGO, 2007; CORTELA,
2008; PEREIRA, 1999). Na tentativa de superação desse modelo tão criticado, por vezes a formação
esteve baseada no modelo da racionalidade prática, que supervalorizava os conhecimentos da formação
pedagógica em detrimentos da formação de conhecimentos específicos.

No âmbito do ensino de ciências, em particular no ensino de física, podemos considerar que as pesquisas –
relacionadas à formação de professores – já estão consolidadas devido à quantidade de publicações na
área, como também a qualidade dos grupos de pesquisa espalhados pelo país (JESUS et al, 2011; NARDI
E ALMEIDA, 2007). No entanto, na realidade escolar e até mesmo nos cursos de formação, muitas
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dificuldades ainda não foram superadas, e isso se torna visível quando nos voltamos às leituras sobre a
formação inicial de professores. Considerando a formação oferecida pelas universidades, encontramos
diversas questões que estão sendo estudadas e discutidas pelos pesquisadores por anos a fio
(CAVALCANTE, 2010; MARCHAN, 2011). Essas questões – que dizem respeito à dicotomia teoria e prática,
a dissociação conteúdos pedagógicos e conteúdos específicos, a formação voltada para a racionalidade
técnica ou por vezes a formação voltada para a racionalidade prática – colocam novos desafios aos
pesquisadores, como fazer com que as pesquisas em educação contribuam na superação dos problemas
educacionais, no nosso caso, como superar os problemas encontrados na formação inicial, como superar
essas dificuldades Essas questões e dificuldades são históricas, e mesmo considerando o grande avanço
alcançado pelos pesquisadores, sobre processos de formação oferecidos pelos cursos de licenciatura em
física (MION E ANGOTTI, 2004), sabemos que as mudanças ainda ocorrem de maneira pontual.

Sendo assim, consideramos fundamental como parte da formação inicial a construção da identidade
profissional. Segundo Terrazan et al (2007) baseado em Dubar (1997), a identidade profissional dos
professores é construída como resultado de “experiências de ensino vivenciadas em diferentes espaços
com diferentes sujeitos, de escolhas realizadas por esse profissional, da relação que ele mantém com sua
formação e do sentido que ele confere ao seu trabalho” (TERRAZAN et al, 2007, p.76). E por isso,
acreditamos que o curso de licenciatura deve contribuir para a construção da identidade do professor.
Esses fatores relativos à formação inicial – seleção e relação dos conteúdos, estágio supervisionado,
Prática como Componente Curricular (PCC), etc. – são fatores que devem ser observados para
compreender como a identidade docente está sendo construída.

Dentre os nossos objetivos que visam à compreensão do processo de formação do curso investigado,
apresentaremos nesse trabalho[2] algumas análises iniciais que nos ajudam a definir o perfil do licenciando
e expectativas encontradas no percurso de formação.

Metodologia

Como já tratado anteriormente, acreditamos que uma boa formação inicial é condição primeira e
fundamental para contribuir com a superação dos problemas já existentes na educação. A licenciatura em
física, por sua vez, tem os seus problemas, porém não somente seus, tema já debatidos em diversas
pesquisas, entre eles um dos mais conhecidos é o que diz respeito à dificuldade em se ter um curso de
licenciatura, sendo voltado geralmente para o bacharelado.

Nossa pesquisa tem por objetivo investigar a formação inicial do curso de Licenciatura em Física da
UNESP/FCT. E nesse artigo nos propomos a conhecer as expectativas e motivações com que os alunos
integram o curso de licenciatura da FCT/UNESP, através de análises iniciais de entrevistas realizadas com
alunos formandos.

O presente trabalho é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Essa abordagem foi escolhida porque
“existe o interesse em apanhar o lado subjetivo dos fenômenos, buscando depoimentos que se
transformem em dados relevantes” (DEMO, 2005, p.113). Do ponto de vista dos procedimentos técnicos,
ela é um estudo de caso (GIL, (1991) apud SILVA E MENEZES (2001)), pois “envolve o estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento”.

Os dados apresentados são frutos de entrevistas semi-estruturadas realizadas com alunos do 4º ano do
curso de Licenciatura em Física do curso investigado. Mesmo não apresentando aqui, também foram feitas
entrevistas com os professores que lecionam para o curso, pertencentes ao Departamento de Física e da
Educação, como também análise de documentos. A escolha por alunos do 4º ano foi justificada por
estarem no final do curso e já terem vivenciado praticamente todo o processo de formação. Foram
realizadas entrevistas com sete alunos[3], tais entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente
transcritas para análise. O roteiro da entrevista semiestruturada foi construído visando responder nossas
questões problema e objetivos, os dados são confidenciais e a identidade dos alunos foi preservada, de
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maneira que utilizaremos símbolos (A1, A2...) para representar a fala dos alunos durante as entrevistas.

Para as análises, estamos utilizando como referencial teórico alguns conceitos da Teoria da Enunciação de
Mikhail Bakhtin e o Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg (BAKHTIN, 1997, 2009; GINZBURG, 1989).
Tendo suas raízes no marxismo, Bakhtin propõe uma filosofia da linguagem muito ampla, que poder trazer
grandes contribuições para a educação. Dentre os vários conceitos da teoria bakhtiniana, nos deteremos
nesse trabalho principalmente no conceito de polifonia, no ouvir de muitas vozes. Partimos do pressuposto
de que ninguém fala só, na tentativa de compreender, nesse momento, o perfil do aluno que inicia o curso
de Licenciatura em Física, quais suas expectativas e se deseja ser professor. Também utilizaremos o
Paradigma Indiciário, uma metodologia que valoriza os sinais, indícios e pistas para enriquecer a
investigação. Esse referencial é proposto para contribuir com uma análise sólida e profunda de um
processo de formação.

Alguns Resultados

Decidimos por analisar as entrevistas em blocos de questões, isso porque permite maior relação entre as
questões, e não torna a análise demasiado longa e maçante. Devido o uso do referencial Bakhtiniano e
considerando as múltiplas realidades presentes nessa pesquisa, não nos ateremos em categorias
mecânicas para analisar os discursos dos alunos participantes.

As questões responsáveis por esse bloco eram:

• Fale um pouco sobre porque decidiu fazer licenciatura em física aqui na FCT[4]

• E o que você esperava do curso quando iniciou, quais eram as suas expectativas

Esse bloco de questões permitiu que percebêssemos as expectativas e interesses que os alunos
ingressaram o curso de licenciatura. Os dados revelam que a maioria dos alunos iniciam o curso não
querendo ser professor (dos 7 alunos entrevistados, apenas 1 iniciou o curso querendo ser professor), e,
portanto, por motivos outros, tais como a obtenção de diploma de nível superior, desejo de aprimorar os
conhecimentos físicos, desejo de se tornar pesquisador, os motivam para a escolha do curso. De maneira
sintética, segue abaixo o que os alunos entrevistados acham sobre a docência:

A1: Iniciou o curso querendo ser professor, pois tem grande gosto pelo ensino.
Afirma que ainda quer ser professor e trabalhar com o ensino médio, mas que
pretende futuramente seguir a carreira docente na universidade.

A2: Iniciou o curso não querendo ser professor, mesmo sabendo que em algum
momento trabalharia com a docência, mas afirma ter entrado no curso
interessado na pesquisa. Afirma que (atualmente) quer ser professor (e descobriu
isso durante o curso), mas também quer continuar na pesquisa, mesmo que em
ensino.

A3: Iniciou o curso querendo ficar na pesquisa, no entanto, durante o curso se
descobriu professor, e afirma que o desafio de ensinar é um dos principais
motivos para a escolha docente. Afirma querer ser professor e trabalhar com o
ensino médio.

A4: Iniciou o curso não querendo ser professor, afirma que não pretende seguir a
docência e sim a carreira de pesquisa.

A5: Iniciou o curso não querendo ser professor, afirma que se descobriu
pesquisador durante a formação, afirma que o curso mostrou isso a ele, afirma
não querer ser professor do ensino médio, quer continuar na pesquisa e
provavelmente trabalhar com o ensino superior.

Pág.4/12



A6: Iniciou o curso não querendo ser professor e ainda não quer ser professor,
afirma ter a intenção de continuar na pesquisa ou fazer outro curso superior.

A7: Iniciou o curso não querendo ser professor, pretende trabalhar com o ensino
médio enquanto também faz a pós-graduação em pesquisa, vai ver a
possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porém se não for possível
afirma que vai analisar qual a melhor opção não só financeiramente como
academicamente.

Considerando o pequeno número de alunos entrevistados, de maneira preliminar podemos afirmar que, na
sua maioria, os alunos ingressam no curso não querendo ser professor. E, portanto, outros fatores
motivaram o ingresso na licenciatura em física. Ao investigarmos o desejo por cursar a licenciatura em
física encontramos um fator comum em todas as respostas, o fato de gostarem muito da parte de exatas,
em especial a física. Uma justificativa frequente para a escolha do curso era a curiosidade por conhecer os
fenômenos da natureza e o funcionamento das coisas. O desejo de aprender física, seus fenômenos e a
ciência de um modo geral, aparece como principal critério motivador para a escolha do curso.

Outro fator interessante que pode ser apontado, mesmo não citado pelos alunos como fator motivador, é
considerar que a maioria dos alunos são oriundos do ensino médio público, e, portanto as oportunidades
de sucesso na prova do vestibular se afunilam, deixando poucas opções para o aluno de escola pública.
Ainda, de modo superficial, sem pretensão de categorizar os alunos e suas famílias, podemos afirmar que,
assim como outras pesquisas mostram, os nossos alunos provavelmente provém da nova classe média,
classe ainda considerada desconhecida e que possuem rendimentos familiares entre 3 e 7 salários mínimos
(MANGELOT E PASSOS, 2012). Mesmo não sendo nosso foco principal a origem social do aluno
licenciando, acreditamos ser um dado interessante e que corrobora com a ideia de que os cursos de
licenciatura não são procurados, com frequência, pelos estudantes de classe alta (SOUZA, 2012).

Ainda foi possível perceber que, mesmo inicialmente os alunos afirmando que ingressaram no curso sem o
desejo de não ser professor, no decorrer da pesquisa dois alunos modificaram a sua opinião durante o
curso de formação de professores, alegando que inicialmente não tinham o interesse na profissão docente,
mas se descobriram professor durante o curso. Deste modo, é possível perceber que as opiniões dos
alunos podem ser modificadas durante o curso, no entanto, dependerá fundamentalmente das
oportunidades que o curso oferecerá aos licenciados, e do processo (inicial) de construção da identidade
profissional ao longo do curso. De maneira inversa, encontramos o depoimento de um aluno que declara
que ingressou no curso sem ter clareza sobre sua carreira futura, mas o curso lhe mostrou que era a
pesquisa. As falas abaixo ilustram isso:

O aluno A3 deixa claro o que o atraiu para a docência:

Pesquisador: Então inicialmente você não quis ser professor

A3: Assim eh... Não, era pra ser mais pesquisador mesmo, depois que eu entrei
no grupo de pesquisa (em ensino de física).

Pesquisador: Sei... E o que da parte educacional te atraiu

A3: Acho que é mais desafiante assim, por isso que eu acho que eu quis, é um
negócio bem mais da ora trabalhar, bem mais motivador...

Pesquisador: O ensino

A3: É o ensino...

Enquanto o aluno A5 relata o que o fez descobrir a pesquisa:
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A5: Ah então no começo foi meio por acaso assim, pensei em fazer e falei vamos
ver o que vai dar e comecei a fazer (o curso), mas não com o intuito de “a vou
ser professor” não, não sabia o que eu queria fazer e vim fazer esse curso.

Pesquisador: E depois, o que te segurou no curso

A5: Ah, depois eu gostei de física, gostei da ideia e falei “não é isso que eu quero
mesmo”.

Pesquisador: Então foi o curso mesmo que mostrou...

A5: É... Que mostrou o que eu gostava. Quando eu comecei a estudar eu vi que
era o que eu queria, eu não sabia no começo, mas depois eu gostei...

Essas falas revelam que o curso pode influenciar tanto para a docência como para a pesquisa, o aluno A3
que se descobriu professor no curso procurou grupos de ensino, teve bolsa PIBID (Bolsa de iniciação a
docência), trabalhou como professor no cursinho da universidade e teve muito contato com a área
docente. O aluno A5 que afirma se descobrir pesquisador durante o curso foi bolsista de iniciação científica
na área de ciência dos materiais, e quando entrevistado já tinha passado na prova de pós-graduação em
Ciências dos Materiais. Portanto, os caminhos trilhados pelos alunos no decorrer do curso demostram ser
fundamentais na influência da carreira profissional a ser seguida.

Quando questionados pela escolha do campus, os alunos afirmam que o escolheram pela distância da
família, isso é um fator determinante para essa escolha e não outros fatores que poderiam ser
considerados tais como relação candidato /vaga. Mas devemos revelar que esse já era um dado esperado,
considerando que o curso de Licenciatura em Física também possui pouca concorrência nos outros campi
da UNESP[5].

Outro fator a ser considerado na influência da escolha profissional, está relacionado com as bolsas
acadêmicas (Iniciação Científica, PAE, PIBID, etc.) disponíveis nos departamentos aos alunos. Quando
consideramos que os alunos da licenciatura em física, são provenientes de famílias menos abastadas e que
provém de outras cidades, inferimos que grande parte dos alunos necessitará de bolsas para se sustentar
na universidade. Ao compararmos a quantidade de bolsas de iniciação científica com as bolsas disponíveis
no departamento de educação para se trabalhar com o ensino[6], observamos um enorme contraste, já
que o número de bolsas no Departamento de Física para o trabalho com a pesquisa é grande, e as bolsas
no Departamento de Educação para se trabalhar com o ensino de física, são praticamente nulas. Outro
tipo de bolsa, como a bolsa PAE (bolsa de auxílio), por exemplo, também será desenvolvida dentro do
Departamento de Física, na área de pesquisa dura, devido o número de orientadores disponíveis. Assim,
ponderamos que esse fator também distancia o aluno, desde o inicio do curso, da docência, alguns alunos
(poucos) que conseguem se atrelar ao ensino, podem se descobrir docentes ainda dentro do curso de
licenciatura. Esse contato com grupos de ensino já tem se mostrado (mais) possível, considerando que se
fundou no Departamento de Física um grupo de Ensino de Física, no entanto, ainda é recente e estão se
fortalecendo no trabalho dessa temática.

Observando essas primeiras falas dos alunos e aprofundando a análise, podemos dizer que o curso de
licenciatura atual, principalmente na área de Física, não se modificou significativamente quando
comparado com as primeiras escolas de formação de professores citadas por Saviani (2009). Ainda dentro
das instituições formadoras, pelo número de bolsas de iniciação científica disponíveis para as pesquisas em
física aplicada, a disponibilidade de bolsas no exterior, a facilidade de terminar o curso e adentrar em
curso de pós-graduação em ciências aplicadas, mostram que ainda hoje a docência é deixada de lado e a
pesquisa aplicada é considerada estudos de ponta. Cabe ressaltar que isso não depende, apenas, do corpo
docente, mas acreditamos ser uma postura da instituição, fazendo com que aquele curso se torne uma
licenciatura com características de bacharelado, o que já afirmamos anteriormente, ser comum no meio da
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Física.

Em meio a esses fatores, também poderíamos acrescentar a identidade profissional, que começa a ser
construída ainda dentro da universidade. Quando defendemos que o curso forme professores com
qualidade, não estamos defendendo a ideia de que todos os alunos que saiam do curso sigam para a rede
pública de ensino[7], estamos defendendo que para onde ele seguir sua carreira, seja no ensino público,
privado, ou ensino superior, ele (muito provavelmente) não conseguirá fugir da docência, até porque é
uma exigência da maioria das universidades brasileiras que o pesquisador universitário trabalhe uma carga
horária como professor. Portanto, uma formação docente de qualidade, independente da carreira a ser
seguida, será muito útil, até mesmo quando a escolha for o ensino superior (ou a pesquisa). Pois ainda
como afirma Anastasiou (2002), a docência não é uma preocupação dos cursos de pós-graduação, quando
se tem é uma disciplina semestral designada Metodologia do Ensino Superior, que trabalha como o
professor deve atuar no ensino superior.

A questão que diz respeito às expectativas que adentraram o curso de Licenciatura em Física revelaram
afirmações variadas. Os alunos A1, A2 e A7 alegaram que esperavam sair sabendo tudo sobre física e que
o curso daria um suporte para conhecer todos os fenômenos. Sobre esse aspecto A1 afirma que:

A1: Eu esperava sair daqui sabendo tudo o que acontece no mundo, eu achava
que ia saber de tudo, eu achei que eu ia sair igual o minha professora de física,
eu achei que eu ia sair da faculdade pronta pra falar de todos os assuntos que
envolvem física, desde o átomo até um corpo rotacionando, eu imaginei que já
teria domínio de tudo...

O aluno A2 afirma que suas expectativas eram bem altas e que:

A2: Era alta... era bem alta, eu acho, eu não sei se isso acontece com todo
mundo, se é meio ilusão, mas eu tinha uma ideia ainda mais em uma
universidade pública e tal, e pra gente que vem, quando estava no colegial,
qualquer conteúdo, qualquer derivada parecia aquela coisa monstro assim, eu
vou aprender um monte de física, de como funcionam as coisas, aí tinha duas
visões assim, a parte de entender como funcionam as coisas eu achava que ia
sair entendendo como funciona o universo, e a parte de licenciatura eu achava
que ia sair entendendo como que era todo o processo de ensino aprendizagem,
de formação de conhecimento...

E A7 revela que:

A7: [...] É e aprender física, entender as coisas, entender assim... Porque às
vezes a gente ficava com dúvida, o professor do ensino médio, porque às vezes
não tinha tanto suporte ou porque não tinha tempo pra explicar pra nós... Aí eu
achava que ia sanar essas dúvidas...

Nessas falas, os alunos demonstram que esperavam do curso muito conhecimento físico, e
aparentemente, mais do que realmente tiveram. O que intuímos é que os alunos esperavam sair como
seus (bons) professores, ou até melhores do que eles. A fala do aluno A1 deixa claro o que em Bakhtin é
conhecido como herói, o aluno, futuro licenciado deseja ser bom quanto o seu professor foi, dominar as
diversas formas do conteúdo de física, poderíamos dizer que ele deseja repetir ou tomar a voz daquele
que em seu julgamento é um bom professor (CASTRO, 2009).

O fato de a universidade ser pública também é um fator que pesa, esses alunos esperavam uma formação
muito completa, no entanto, os indícios presentes nas suas falas deixam evidentes que não foi conforme
eles esperavam.
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Sob outro ponto de vista, o aluno A5 afirma que tinha expectativas, mas não sabia quais eram, no entanto
considera que o curso o surpreendeu:

A5: Ah, sempre tem né, mais eu não sei falar qual era a expectativa porque eu
nunca tinha feito faculdade, mas eu não sabia como é que ia ser, mas eu acho
que foi uma surpresa melhor do que eu esperava assim, tem alguns professores
que marcou assim na faculdade [...]

Pesquisador: Só que te surpreendeu o curso...

A5: É eu esperava um pouco mais de exatas e menos de educação assim...

Pesquisador: Quando você iniciou

A5: É... Eu achei que ia ter um pouco mais do que a gente teve...

Pesquisador: Mais física e menos educação

A5: É...

Os alunos A6 e A7 também se surpreenderam com o curso, no entanto no quesito nível de dificuldade,
como tinham como referência o ensino médio, acharam que os estudos seguiriam o mesmo ritmo:

A6: Ah... É que no ensino médio é totalmente diferente né, a gente tem uma
visão totalmente assim, diferente da física, aí quando a gente entra aqui e vê que
é totalmente oposto do que a gente pensava... Ah... Eu fiquei meio chocado,
assim...

Pesquisador: Você esperava uma coisa mais próxima do ensino médio

A6: É... Eu esperava mais um pouquinho do que eu via lá.

A7: Eu achei que a gente ia vir pra cá e... Como a gente tinha como referência o
ensino médio, a gente se referenciava como o ensino médio... Que você ia
estudar e... Participar das disciplinas, passar nas notas e se formar como em um
curso, digamos assim, normal. Acho que seria basicamente, vir, estudar e ter
notas... Né... Acho que era isso...

De todos os entrevistados, apenas o aluno A4 se surpreendeu com o nível que ele considera baixo de
dificuldade, sobre isso ele justifica que:

A4: Quando eu iniciei o curso eu esperava que seria uma coisa bem diferente né,
eu esperava que eu ia passar por muitas dificuldades logo de cara, e não foi
assim, o primeiro ano foi até meio que tranquilo, foi uma revisão, foi... foi
diferente... Né, eu esperava que... como eu vim de uma família que os
integrantes não são academicamente formados, são todos com trabalhos não
profissionais da academia, eu não tinha noção, então eu esperava uma coisa
muito mais complicada, e não foi isso, não foi isso...

Observando a fala dos alunos, vemos uma variedade de opiniões sobre o curso, mas a maioria delas
relacionada com a física e não com o ensino, apenas um aluno citou o ensino – a educação como um tema
a ser estudado – os demais não demonstraram esperar nada das disciplinas de educação. Isso pode ser
justificado inicialmente porque os alunos ingressaram sem o desejo de ser professor, e também porque
admiram a física e a consideram um tema muito difícil a ser aprendido quando comparado á educação.
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Esse pré-conceito de que as disciplinas de educação são fáceis, podem surgir durante os primeiros
contatos com o universo acadêmico. Quando tratamos de um curso de licenciatura em física, isso é muito
comum nos discursos dos alunos e até mesmo de alguns professores que compartilham dessa ideia que
está presente desde as primeiras escolas de formação de professores, e que já devia ter sido superada
(PEREIRA, 2000).

A fala do aluno A5 chama atenção, dizer que esperava mais disciplinas de física e menos de educação,
considerando que o curso já possui uma carga horária pequena de disciplinas didático-pedagógicas,
mostra que esse aluno não tinha o interesse pela licenciatura e sim pelo bacharelado, já que, se
tirássemos as disciplinas de ensino e substituíssemos com matérias da física, o curso não seria mais uma
licenciatura. As falas dos alunos A6 e A7 se referenciaram no ensino médio, mostrando que o nível de
dificuldade do curso os surpreendeu, fato comum, considerando que os alunos que provêm do ensino
médio público possui um distanciamento grande dos conteúdos iniciais do curso de licenciatura em física. A
fala do aluno A4, que declara esperar mais dificuldade do que encontrou, pode ser justificada por ser
egresso do ensino médio particular, como as disciplinas do primeiro ano revisam conteúdos mais
elaborados do ensino médio, ele não sentiu grandes dificuldades e isso o surpreendeu. De um modo geral,
as expectativas dos alunos foram variadas, compreendendo principalmente o desejo de ter uma formação
ampla em física.

Algumas Considerações

Considerando os resultados obtidos através das entrevistas com os alunos, podemos afirmar que o perfil
do aluno que conclui o curso de Licenciatura investigado é proveniente em sua maioria de alunos oriundos
do ensino médio público e que a principal motivação para os alunos iniciarem o curso de Licenciatura em
física é justificada pelo gosto e habilidades na área de exatas e pela curiosidade em conhecer como
“acontecem” os fenômenos. Em sua maioria, os alunos iniciam o curso não querendo ser professor.

Pesquisa realizada por Souza (2012) sobre o perfil de alunos provenientes dos cursos de licenciatura
(matemática e física) e pedagogia da USP mostra que os alunos das licenciaturas são provenientes do
ensino público e que em sua maioria possuem renda inferior a três mil reais. Pautada no Relatório de
Gestão (2006-2009), Souza (2012) afirma que “o egresso da escola pública tende a se sentir
desestimulado a prestar o vestibular em razão de suas poucas chances de aprovação, o que denota que as
condições socioeconômicas dos candidatos têm influência preponderante nas possibilidades de acesso à
universidade” (PIMENTA, 2009 apud SOUZA, 2012, p. 89). Com isso, compartilhamos a ideia de que os
alunos que procuram o curso de licenciatura vê no curso uma possibilidade de ascensão social. O que não
está vinculado com o desejo de ser professor. No entanto, os nossos resultados iniciais demonstram que o
curso de formação inicial pode influenciar na escolha da carreira desse futuro licenciando, tanto para a
docência, quanto para a pesquisa.

A classe social, demonstra ser fator determinante da escolha do curso de licenciatura. E de maneira
histórica, continuamos a observar que a licenciatura apresenta “status social menos privilegiado” quando
comparados a outras carreiras, como engenharia, por exemplo. Sobre essas influências sociais, Souza
(2012) cita Bourdieu (1966):

“Ora, vê se nas oportunidades de acesso ao ensino superior o de uma seleção
direta ou indireta que, ao longo da escolaridade, pesa com rigor desigual sobre os
sujeitos das diferentes classes sociais. (...) Na realidade, cada família transmite a
seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um
certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que
contribui para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à
instituição escolar”. (BOURDIEU, 1966 apud SOUZA, 2012, p. 94).
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Com isso, acreditamos que diversos fatores influenciam na escolha profissional, mas também, de maneira
preliminar, podemos afirmar que fatores internos à licenciatura estão influenciando a carreira profissional
do egresso da licenciatura em física, sabendo que fatores como baixos salários, condições precárias de
trabalho, entre outras, devem ser considerados, mas não são as únicas variáveis nesse sistema. Fatores
como número de bolsas de iniciação científica, e a maneira (e as oportunidades possíveis) como constroem
a sua identidade profissional evidenciam que existe ainda uma priorização da pesquisa em relação ao
ensino. E que, portanto, no curso investigado, os indícios demonstram essa priorização da área física.

Compartilhamos com Terrazan et al (2007) a ideia de que identidade profissional é construída através das
experiências vivenciadas nos múltiplos espaços e com distintas pessoas, que são possíveis no espaço de
formação. Nesse sentido, podemos dizer que a formação da identidade profissional se dá mediante “um
processo de construção e reconstrução constante”, e que está intimamente ligada tanto à formação inicial
como à formação continuada (TERRAZAN et al, 2007, p.76).

As expectativas dos alunos, em sua maioria, relacionadas ao desejo de aprender física, evidencia
novamente, o não interesse pela carreira docente e maior preocupação com os conhecimentos científicos
em detrimentos dos conhecimentos pedagógicos. Esses indícios demonstram um pré-conceito existente
dentro dos cursos de licenciaturas em física, de que as disciplinas pedagógicas são fáceis quando
comparadas ao conteúdo específico da física, levando consigo uma banalização desse ensino. Esse tipo de
pensamento nos remete a uma modelo de formação baseado no senso comum de que para ser bom
professor basta saber muito bem o conteúdo e que a prática se aprende com a prática, ao lecionar na
escola (CAMARGO, 2007; CORTELA, 2008; PEREIRA, 1999).

A compreensão das vozes dos alunos, e a compreensão do que está por trás dessas vozes, é fundamental
para nossa pesquisa. Segundo Bakhtin (1997), ninguém fala só, e muito do discurso do outro está
presente em meu discurso. Mesmo de maneira preliminar, é possivel identificar no nosso trabalho alguns
discursos tradicionais no campo dos cursos de licenciatura em física, entre eles, a preocupação com a
aprendizagem dos conceitos de física, a sua priorização em detrimento dos conhecimentos pedagógicos e
educacionais. Como já afirmamos, esse é um trabalho inicial, e muito ainda há por vir para construirmos
essa relação comparando os discursos dos alunos e dos professores do curso investigado.

Mesmo não tendo a pretensão de esgotar o tema em questão, consideramos que para a pesquisa
proposta, conhecer o motivo do ingresso à licenciatura em física e conhecer as expectativas que os alunos
adentram esse espaço é fundamental para compreender o processo de formação como um todo, e mesmo
com dados iniciais já iniciamos a construção do perfil do licenciado do curso investigado.

Notas:

[1] UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Campus de Presidente Prudente/Programa de Pós
Graduação em Educação/nerylinha@yahoo.com.br

[2] Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado que tem como objeto de estudo o curso de
Licenciatura em Física da UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) de Presidente Prudente (SP).
Nessa pesquisa pretende-se investigar, entre outros, que fatores são determinantes na construção da
identidade dos professores de física formados pelo curso em questão.

[3]Foram feitas apenas sete entrevistas, porque o curso forma um pequeno número de alunos por turma.

[4] Faculdade de Ciências e Tecnologias.

[5]Esses dados podem ser encontrados na página:

[6] Aliás, não existe quase essa possibilidade pela falta de professores para orientar um trabalho de física
na área de ensino.
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[7] Até porque o cenário externo da rede pública não está convidativo, com baixos salários e péssimas
condições de trabalho.

Referências

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Estética da Criação Verbal. Tradução por Maria Ermantina Galvão G.
Pereira; revisão por Marina Appenzeller. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. Tradução por Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13.
ed. São Paulo: Hucitec, 2009.

CAMARGO, S. Discursos presentes em um processo de reestruturação curricular de um curso de
Licenciatura em Física: o legal, o real e o possível / Sérgio Camargo, 2007. 287 f. il. Tese (Doutorado em
Educação para a Ciência). Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2007.

CASTRO, G. F. A construção da (auto) imagem do professor: os saberes explícitos e implícitos nos
discursos de professores de física sobre a prática docente e a formação inicial / Giselle Faur de Castro,
2009,128 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, 2009.

CAVALCANTE, O saber plural do professor: um olhar na formação de professores de física / Neiva Samara
Mendes Cavalcante. – Curitiba. 2010. 123 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Paraná,
2010

CORTELA, B. S. C.; NARDI, R. A elaboração de uma estrutura curricular e a formação de professores de
física: as intenções legais, os processos de operacionalização, os discursos dos formadores e suas práticas
docentes. In: Bastos, F; Nardi, R. Formação de professores e práticas pedagógicas no ensino de ciências.
Escrituras, São Paulo, p. 33-51, 2008.

DEMO, P. Metodologia da investigação em educação. Curitiba: IBPEX, 2005.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GINZBURG, C. Sinais – raízes de um paradigma indiciário. In : GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais :
morfologia e história. Tradução : Federico Carotti. São Paulo : Compainha das Letras, 1989. Cap. 5, p.
143-179.

JESUS, A.C.S.; KUSSUDA, S.R.; NARDI, R.; ALMEIDA; M.J.P.M. A pesquisa em ensino de física e o ensino
na sala de aula: memórias de professores.

MANGELTO, V; PASSOS, L. F.

MARCHAN, G. da S. Políticas públicas, currículos e o processo de formação docente: um estudo sobre as
configurações curriculares dos cursos de licenciatura em Física de uma universidade pública / Geisiele da
Silva Marchan, 2011 242 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista,
Bauru, 2011.

MARQUES, C.A.; PEREIRA, J.E.D. Fóruns das licenciaturas em universidades brasileiras: construindo
alternativas para a formação inicial de professores. Educ. Soc. v.23 n.78 Campinas, abr. 2002

MION, R.A.; ANGOTTI, J.A.P. Investigação-ação e a formação de professores em física: o papel da
intenção na produção do conhecimento crítico. IX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 26 a 30
de outubro de 2004, Jaboticatubas, MG.

NARDI, R., ALMEIDA, M.J.P.M. Investigação em ensino em ciências no Brasil segundo pesquisadores da
área: alguns fatores que lhe deram origem. Pro-Posições, v. 18, n. 1 (52) – jan/abr. 2007.

PEREIRA, J.E.D. As licenciaturas e as novas Políticas Educacionais para a formação docente. Educ. Soc.,

Pág.11/12



V.20, n. 68, Campinas, dez. 1999.

PEREIRA, J.E.D. Relações de poder no interior do campo universitário e as licenciaturas. Cad. Pesquisa., n.
111, São Paulo, dez. 2000.

PIMENTA, S.G. ANASTASIOU, L. das G. C. Docência no ensino superior. 5ªed. São Paulo: Cortez, 2011.

TERRAZZAN, E. A., DUTRA, E. F., WINCH, P. G., SILVA, A. A. Configurações curriculares em cursos de
licenciatura e formação identitária de professores. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 8, n. 23, p. 71-90,
jan./abr. 2008.

SANTOS, J. B. C. Bakhtin e os estudos da linguagem. In: Mikhail Bakhtin – Cultura e Vida. Ester Myriam
Rojas Osorio (org). Pedro e João Editores – São Carlos, 2010, p. 21-28.

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro.
Revista Brasileira de Educação, v.14, n. 40, jan.abr/2009.

SOUZA, C.A. A identidade de licenciandos em física: em busca de uma caracterização/Carla Alves de
Souza, 2012, 290p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências, Instituto de Física, Instituto de
Química e Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Pág.12/12


