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RESUMO 

 

A pesquisa faz um estudo do ensino e aprendizado na formação de professores na 

Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, tratando dos saberes da docência construídos 

nas disciplinas pedagógicas e específicas do curso. Para tanto, delineou-se como objetivo 

geral, avaliar o papel da Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, frente à construção 

de saberes da docência na formação de professores para atuação na Educação Básica. A 

pesquisa qualitativa de análise descritiva apresenta como técnica de coleta de dados junto aos 

professores do curso de Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, o roteiro de 

entrevista estruturada, objetivando perceber a formação do licenciando, frente à construção de 

saberes inerentes à docência. Nessa mesma perspectiva foi adotado o uso do questionário aos 

alunos cursando o 7º e 8º semestres do curso de Física. A análise dos dados se deu por meio 

da análise de conteúdo fundamentado em Laurence Bardin (1977), apoiada no método da 

redução fenomenológica de Edmund Husserl (1989), que buscando identificar a ideia 

principal em cada resposta, elaboram-se as unidades de sentido até chegar ao esgotamento, 

gerando os respectivos conceitos. Importante considerar, que a análise dos resultados está 

fundamentada na teoria de Michael Scriven, como ideólogo desse estudo que trata da 

avaliação e sua lógica delineada na obra de Vianna (2000). A referida teoria favorece uma 

análise sustentada nos papéis, formativo e somativo da avaliação, objetivando “determinar o 

valor ou o mérito do que está sendo avaliado”. (VIANNA, 2000, p. 85). As categorias 

conceituais geradas na redução fenomenológica apresentadas na etapa final da análise 

descritiva revelam com clareza os resultados da pesquisa. Estes estão em consonância com os 

objetivos específicos, que serviram de base à elaboração dos questionamentos que indagam o 

conceito de saber (es) da docência: o ponto de vista dos participantes sobre como avaliam o 

processo ensino-aprendizagem no curso; dificuldades no processo ensino-aprendizagem, bem 

como suas causas, finalizando com a proposição de sugestões para superação das dificuldades 

apontadas pelo aluno e professor.  

 

Palavras-chave: Avaliação do ensino e do aprendizado. Saberes da docência. Formação de 

professores. Licenciatura em Física.  
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ABSTRACT 

 

The research makes a study of the teaching and learning in the training of professors in the 

Degree in Physics of the IFCE campus Sobral, dealing with the teaching knowledge built in 

the pedagogical and specific disciplines of the course. Therefore, it was outlined as a general 

objective, to evaluate the role of the Licentiate in Physics of the IFCE campus Sobral, in front 

of the construction of teaching knowledge in the training of teachers to perform in Basic 

Education. The qualitative research of descriptive analysis, presents as a technique of data 

collection with the professors of the Licentiate degree in Physics of the IFCE campus Sobral, 

the structured interview script, aiming to perceive the formation of the licenciando, in front of 

the construction of knowledge inherent to teaching. In this same perspective, the use of the 

questionnaire was adopted to the students attending the 7th and 8th semesters of the Physics 

course. The analysis of the data was based on content analysis based on Laurence Bardin 

(1977), supported by Edmund Husserl's (1989) phenomenological reduction method, which 

seeks to identify the main idea in each response, until reaching exhaustion, generating the 

respective concepts. It is important to consider that the analysis of the results is based on the 

theory of Michael Scriven, as ideologist of this study that deals with the evaluation and its 

logic delineated in the work of Vianna (2000). This theory favors a sustained analysis in the 

formative and summative roles of evaluation, aiming to "determine the value or merit of what 

is being evaluated." (VIANNA, 2000, p.85). The conceptual categories generated in the 

phenomenological reduction presented in the final stage of the descriptive analysis, clearly 

reveal the results of the research. These are in line with the specific objectives, which served 

as the basis for the elaboration of the questions that ask the concept of knowledge (es) of 

teaching; the participants' point of view on how they evaluate the teaching-learning process in 

the course; difficulties in the teaching-learning process, as well as its causes, ending with the 

proposal of suggestions for overcoming the difficulties pointed out by the student and teacher. 

 

Keywords: Evaluation of teaching and learning. Knowledge of teaching. Teacher training. 

Degree in Physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Avaliar o processo que decorre nos atos de ensinar e aprender configura uma 

ação necessária no contexto formativo e, a partir dessa concepção, se pode ampliar o olhar ao 

modo de fazer a formação de professores. Este, por sua vez, demanda atenção contínua, 

compreendendo que a avaliação se respalda na condição de manter um ambiente de sala de 

aula que apoie a aprendizagem dos alunos. (RUSSELL; AIRASIAN, 2014).  

No mesmo sentido, flui o entendimento que a prática da avaliação em sala de 

aula se dá pela observação e constatação do que está ocorrendo no processo de ensino e 

aprendizado para se proceder com as intervenções requeridas, visando à efetiva 

aprendizagem e desenvolvimento do estudante.  

Partindo dessa compreensão, coloca-se que a escolha do tema da pesquisa, surgiu 

de inquietações vividas ao longo da experiência em sala de aula, na qualidade de docente 

substituto, inicialmente no curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), há alguns anos atrás, e mais recentemente no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Sobral. 

 Em ambas as instituições, a lotação se dava em disciplinas pedagógicas comuns, 

podendo dentre elas citar Didática Educacional, Fundamentos Sócio - filosóficos da 

Educação, Política Educacional e até mesmo Estágio Supervisionado.  

Tais disciplinas ofertadas constituem o programa curricular do 1º ao 7º 

semestre, ocasionando o contato com alunos de forma contínua. E nessa convivência que se 

dá na relação professor/aluno foi possível constatar, durante as aulas, obstáculos no processo 

ensino-aprendizagem em virtude da falta de interesse dos estudantes nas atividades 

pedagógicas propostas em sala de aula. 

Na convicção de que o curso de Licenciatura em Física, objetiva formar 

professores para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

portanto, com efetiva atuação em sala de aula, buscou-se compreender o problema de 

pesquisa pautado na questão que indaga: Qual o papel da Licenciatura em Física do IFCE, 

campus Sobral, frente à formação de professores para a Educação Básica? 

Por essa lógica, a pesquisa se justifica, uma vez que pretende, com a avaliação do 

ensino e do aprendizado, discutir com estudantes e docentes o processo de formação na 

licenciatura, trazendo para o diálogo as percepções acerca da definição do (s) saber (es) da 
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docência, bem como a indicação desses saberes no ponto de vista do aluno e do professor.  

A ideia é que a partir dessa definição, fosse possível diagnosticar a existência de 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem, verificando junto aos participantes da 

pesquisa, as possíveis causas, complementadas por sugestões que acreditam poderem 

contribuir no processo de melhorias ou até mesmo superação das referidas dificuldades.   

Para tanto, se delineou o seguinte objetivo geral: Avaliar o papel da Licenciatura 

em Física do IFCE, campus Sobral, frente à construção de saberes da docência na formação 

de professores para atuação na Educação Básica. Especificamente definiram-se os seguintes 

objetivos: 

a) Verificar na legislação da Educação Superior e no Projeto Pedagógico da 

Licenciatura em Física, as competências e habilidades previstas nas disciplinas 

pedagógicas e específicas para a docência na Educação Básica;  

b) Identificar a percepção do aluno e do professor formador sobre os saberes da 

docência no processo de formação no curso, visando à atuação na Educação Básica; 

c) Analisar possível (is) dificuldade (s) do ponto de vista do professor e do aluno, no 

decorrer das aulas das disciplinas pedagógicas e específicas do Curso de Licenciatura 

em Física. 

A pesquisa qualitativa de análise descritiva apresenta como técnica de coleta de 

dados junto aos professores do curso de Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, o 

roteiro de entrevista estruturada, objetivando perceber a formação do licenciando, frente à 

construção de saberes inerentes à docência. Aos alunos cursando o 7º e 8º semestres do curso 

de Física, a adoção do questionário.  

A análise dos dados se deu com base nas orientações de Laurence Bardin (1977), 

por meio da análise de conteúdo, apoiada no método da redução fenomenológica de Edmund 

Husserl (1989), para identificar as unidades de sentido até o esgotamento, quando se obteve 

os conceitos gerados na redução fenomenológica final. 

A análise descritiva dos resultados delineou-se na perspectiva do aluno e do 

professor, valorizando suas percepções acerca da definição do (s) saber (es) da docência, a 

indicação desses saberes, bem como as dificuldades, causas e sugestões de melhorias ao 

processo em discussão.  

A referida análise fundamentou-se na teoria de Michael Scriven, como ideólogo 

do estudo que trata da avaliação e sua lógica, delineada na obra de Vianna (2000). A referida 

teoria favorece uma análise sustentada nos papéis, formativo e somativo, da avaliação, 

objetivando “determinar o valor ou o mérito do que está sendo avaliado”. (VIANNA, 2000, 
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p. 85). 

Reitera-se que o estudo considerou relevante a busca e a compreensão de 

questões referentes ao processo de formação de professores na Licenciatura em Física do 

referido campus, onde tanto as disciplinas específicas como as pedagógicas, ganharam 

sentido no processo investigativo. Nessa perspectiva, a sessão 2 (dois) se empenha na 

tratativa dos contextos e desafios da Licenciatura em Física, que do ponto de vista do geral 

ao particular, discute-se a formação do professor frente às perspectivas da docência em 

Física; trata da Educação Profissional e a formação de professores no IFCE, campus Sobral, 

no contexto histórico de criação; segue com a abordagem voltada ao curso de Licenciatura 

em Física do IFCE: primeiras aproximações; chega ao contexto de estruturação do curso 

apontando dificuldades e conquistas e conclui a sessão discutindo a evasão no referido curso. 

O aporte teórico conta com a contribuição significativa de autores como Gatti (2010), Veiga 

(2009); Araújo e Vianna (2011); Carvalho e Gil-Perez (2011); Sousa (2016), dentre outros, 

apoiados numa base da legislação educacional, incluindo o Projeto Pedagógico do Curso de 

Física da instituição citada.  

A discussão em torno da formação de professores configura uma base 

fundamental para a abordagem da parte 3 (três) que discute questões que remetem a uma 

percepção que vai da licenciatura à docência, dialogando sobre os saberes em construção nas 

disciplinas pedagógicas e específicas do curso. Para isso, se desdobra na tratativa dos saberes 

da profissão docente inerentes à formação do licenciando; motivação e resistência na 

formação inicial; o currículo dos cursos de licenciatura na formação de professores; 

pensando o currículo das disciplinas pedagógicas numa perspectiva dialógica com as 

específicas e o estágio supervisionado como um componente curricular indispensável à 

formação de professores. Como apoio teórico, fundamentou-se nos escritos de autores dessa 

abordagem, destacando Libâneo (2018); Arroyo (2011); Pimenta (2009); Vasconcelos 

(2011); Silva (2013) em diálogo com a legislação educacional. 

Na sequência, flui a quarta parte, apresentando de forma detalhada os 

procedimentos metodológicos utilizados na execução das fases delineadas para a pesquisa, 

podendo apoiar-se teoricamente em alguns autores com destaque a: Bardin (1997); Husserl 

(1989); Garnica (1997); Gil (2002); Oliveira (2008) e Triviños (1997), Schmidt (2014) e 

Sobral (2006). 

A referida parte é uma etapa necessária na escrita para se entender a análise 

descritiva dos resultados demonstrados na quinta sessão que ressalta a contribuição teórica de 

Russell e Airasian (2014); Perrenoud (1999) e Vianna (2000). 



22 

 

 

Os resultados da pesquisa permitem determinar o mérito do programa de 

formação desta licenciatura, visto ser comprometida e revestida por uma larga significância 

social, por toda a responsabilidade científica e pedagógica que tem. Todavia, apresenta 

questões elucidadas no desdobramento do estudo, que requer atenção contínua dos 

envolvidos, visando o devido processo de tomada de decisão.  

Deste modo, acredita-se que o papel da Licenciatura em Física na formação de 

professores, pode efetivamente se cumprir no alcance da implementação de melhorias, 

buscando potencializar a qualidade da formação docente nesta instituição que a cada 

semestre contribui na transformação da sociedade local e circunvizinha. 
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2 CONTEXTOS E DESAFIOS DA LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

De acordo com Araújo e Vianna (2011, p. 808), “reflexões e investigações 

sistematizadas têm apontado que é necessário formar mais (e melhor) professores de Física”. 

É bem verdade, sendo esta uma demanda que se tornou emergente na Educação 

Básica, quando pesquisas comprovam a existência de professores sem a devida licenciatura, 

assumindo salas de aula tanto nos anos finais do Ensino Fundamental, como no Ensino 

Médio.  

A realidade que vai se evidenciando, possibilita a percepção factual do acúmulo 

deficitário no desenvolvimento cognitivo do aluno que sai do nono ano do Ensino 

Fundamental com fragilidades na compreensão das Ciências da Natureza, chegando ao Ensino 

Médio com baixo nível de conhecimentos prévios necessários à construção de conhecimentos 

das Ciências, sobretudo da Física que têm agregada uma base de cálculo. 

Nesse sentido, convém indagar o que é ensinar Ciências? 

Em linhas gerais pode-se pensar numa ação que costumeiramente se reproduz na 

sala de aula, numa lógica reducionista de conceitos acerca dos fenômenos da natureza, onde o 

professor dar aula tendo como fim, a preparação para a prova. Do outro lado, está o aluno que 

se centra na escuta da aula para apreender os conceitos essenciais que deve saber responder na 

prova. 

Ambas as ações configuram o processo ensino e aprendizado que se institui nas 

salas de aula da escola brasileira. 

Esse cenário, que normalmente representa a realidade da escola local, urge ser 

diferente. Nesse sentido, vê-se que, segundo Yager e Penick (1983 apud CARVALHO e GIL-

PEREZ, 2011, p. 39), 

 

A rejeição pelo “ensino tradicional” costuma expressar-se com contundência, 

sobretudo por parte dos professores em formação. No entanto, há evidências de que, 

apesar de todas as repulsas verbais, hoje se continua fazendo nas aulas de Ciências 

praticamente o mesmo que há 60 anos. 
 

Os autores reafirmam a necessidade de uma ação docente que possa intervir a 

favor do desenvolvimento do aluno.  

Para tanto, acredita-se que só é possível transformar, havendo um 

redimensionamento na formação inicial, quando aluno e docente têm na Licenciatura em 

Física, a visão de que estão inseridos num processo de formação de professores. Este, por sua 

vez, é amplo, no sentido de valorizar não só os conhecimentos específicos da formação, mas 
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também os pedagógicos, visto serem por meio deles que o licenciando vai construindo os 

saberes da docência.    

Agindo assim, começa-se a construir o sentido da formação de professores. 

No sentido etimológico, segundo Veiga (2009 p. 25, 26), formação vem do latim, 

formare, que, “como verbo transitivo, significa dar forma e, como verbo intransitivo, colocar-

se em formação, como verbo pronominal, ir-se desenvolvendo uma pessoa”. 

Na completude da palavra, pode-se entender que formar o aluno na licenciatura 

transcende o conhecimento científico da área, devendo nesse ínterim, o estudante submeter-se 

ao processo de construção do conhecimento pedagógico que se empenha na preparação do 

mesmo para o enfrentamento da sala de aula. 

Por esse viés, dialoga-se com Gatti (2010), Carvalho e Gil-Perez (2011), dentre 

outros, questões inerentes a formação do físico-educador, buscando entender esta formação no 

contexto histórico do IFCE campus Sobral, estendendo a compreensão para o curso de 

Licenciatura em Física no referido campus, perpassando pelo processo de estruturação onde 

se defronta com o fenômeno da evasão e retenção. 

 

2.1 A formação do professor: desafios e perspectivas na docência em Física 

 

Assim como ocorre em outras licenciaturas, formar o aluno para a docência em 

Física, têm sido ao longo de anos e até mesmo décadas, um grande desafio. 

Na busca de soluções, a educação superior se redimensiona, agregando ao 

atendimento presencial, a oferta à distância. Mesmo assim, o baixo êxito na formação inicial é 

factual. E isso, gera uma permanente carência de professores não só na Educação Básica, bem 

como na Educação Superior. Nessa compreensão, Angotti (2006, apud ARAÚJO e VIANNA, 

2001, p. 809) assim se referem: 

[...] os desafios da formação presencial e à distância do Físico-Educador, apresenta 

estimativas para o ano de 2015 que são desanimadoras, pois o quadro de carência se 

aproxima de setenta mil professores de Física. Esse quantitativo pode ser ampliado 

porque, para formar esses profissionais, as universidades precisarão aumentar o 

quadro docente e tutores também licenciados em Física para atuarem nos polos 

presenciais dos cursos à distância.  
 

 

Ou seja, uma demanda continuamente crescente e que não é recente. O autor coloca 

uma estimativa até o ano de 2015, data ultrapassada a esses escritos e que certamente pode ter 

ampliado aos dias atuais. Nessa reflexão, chama-se a atenção aos dados do Censo da 

Educação Superior 2016 sobre o número de ingressos representado no quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Dados do Censo da Educação Superior 2016 
 TOTAL BACHARELADO LICENCIATURA  TECNÓLOGO NÃO 

APLICÁVEL 
BRASIL 2.985.644 1.837.367 595.895 531.424 20.958 
FEDERAL 342.989 210.156 89.267 28.016 15.547 
ESTADUA

L 
151.791 63.614 48.094 34.931 5.152 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior – (INEP, 2016). 

 

Observa-se um interesse relevante pela formação em bacharelado comparado à 

licenciatura. O que significa dizer, que a formação para a docência se encontra fragilizada, 

visto que parte dos que ingressam na licenciatura, comumente corrobora ao crescimento da 

evasão por motivos diversos, dentre eles, a baixa valorização pela carreira do magistério.    

Estando evidenciada a crescente demanda na formação em bacharel, cabe uma 

atenção contínua frente à realidade da evasão, o que pode tornar subaproveitado todo o 

investimento no trabalho voltado à formação de professores, caso não haja a implementação 

de medidas reparadoras que venham saná-la.  

[...] a medida deve se aplicar principalmente nos cursos de licenciatura em Física (e 

também Matemática e Química), visto que de 100 mil vagas por exemplo (20% das 

500 acima referidas) destinadas às licenciaturas, estão longe de resolver os 

problemas, se continuar com o nível de evasão atual, que transformaria essas 100 

mil vagas a poucos milhares de egressos (IFCE, 2015 p. 12). 
 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física campus 

Sobral, complementa-se que 

 
[...] muitos dos ingressantes desistem no primeiro semestre, ou porque não tem 

motivação para fazer o esforço sobre-humano que sua formação deficiente exige 

para acompanhar o curso ou porque, além disso, trabalham e não têm tempo para 

dedicarem o mínimo que o curso exige. (IFCE, 2015 p. 12,13). 
   

Como pesquisadora e docente observa-se, na vivência cotidiana das disciplinas 

pedagógicas do referido curso, que boa parte dos alunos por advir de municípios 

circunvizinhos, precisa se deslocar diariamente para o município de Sobral, o que ocasiona 

um cansaço físico natural, associado ao exercício laboral vivido no horário comercial. 

Certamente, esse discente que precisa trabalhar durante o dia e busca estudar no turno 

noturno, apresenta um sobre-esforço para conseguir dar conta dos estudos, intencionando 

melhores condições de vida para si e para a família.  

Contribuindo ao fato, Sanchez (2009, p. 87 apud ARAÚJO e VIANNA, 2011, p. 

817) coloca que “o problema da falta de tempo do aluno, alia-se à necessidade de mais 

atenção para a solução de dúvidas”. Por esse motivo, afirma o autor que “a quase totalidade 
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dos alunos que deixam o curso o fazem logo no início”. 

Nesse movimento de labuta entre estudo e trabalho, os que conseguem estar no 

curso, convictos da formação e atuação futura, buscam se envolver com mais entusiasmo nas 

disciplinas específicas, desenvolvendo o gosto desejável aos conhecimentos inerentes à 

Física. Por outro lado, apropria-se de uma cultura conservadora de secundarizar a importância 

dada às disciplinas pedagógicas, mesmo sabedores, mas nem sempre conscientes que estão ali 

num processo de formação de professores.  

Porém, esse interesse sobreposto aos conhecimentos específicos da área de 

formação, seja em Física ou outras licenciaturas, tem um histórico relevante, pois 

 

Fazendo uma pequena digressão histórica sobre a formação de professores no Brasil, 

lembramos que a formação de docentes para o ensino das “primeiras letras” em 

cursos específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das Escolas 

Normais. Estas correspondiam à época ao nível secundário e, posteriormente, ao 

ensino médio, a partir de meados do século XX. Continuaram a promover a 

formação dos professores para os primeiros anos do ensino fundamental e a 

educação infantil até recentemente, quando a partir da Lei n. 9.394 de 1996, postula-

se a formação desses docentes em nível superior com um prazo de dez anos para 

esse ajuste. É no início do século XX quando se dá o aparecimento manifesto da 

preocupação com a formação de professores para o “secundário” (correspondente 

aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio), em cursos 

regulares e específicos. Até então, esse trabalho era exercido por profissionais 

liberais ou autodidatas, mas há que considerar que o número de escolas secundárias 

era bem pequeno, bem como o número de alunos. No final dos anos de 1930, a partir 

da formação de bacharéis nas poucas universidades então existentes, acrescenta-se 

um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, esta 

dirigida à formação de docentes para o “ensino secundário” (formação que veio a 

denominar-se popularmente “3+1”). (GATTI, 2010, p. 1356). 
 

 

O contexto apontado pela autora sugere que se tenha disposição à compreensão 

desse fenômeno comportamental comum nas aulas das disciplinas pedagógicas das 

licenciaturas. Porém, não justifica sua permanência, vista a importância da construção de 

saberes inerentes à docência no lidar da sala de aula e toda a dinâmica pedagógica que esta 

demanda. 

A esse respeito, considera-se que segundo o Parecer CNE/CP nº 09/2001 que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena,  

 

O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para a graduação, 

conduzido pela SESu
1
, consolidou a direção da formação para três categorias de 

carreiras: Bacharelado Acadêmico; Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura. 

Dessa forma, a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 

                                                 
1
 Secretaria de Ensino Superior 
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terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em 

um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura 

que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores 

que ficou caracterizada como modelo “3+1”. (BRASIL, 2001, p. 6) 

 

Notadamente, a Lei se configura como o avanço necessário à compreensão da 

importância da licenciatura empenhada em formar professores para a Educação Básica, 

remetendo às instituições formadoras, um compromisso efetivo com esta ação que precisa 

atender as demandas sociais continuamente emergentes no contexto educacional. 

Nesse sentido, convém revisitar o Projeto Pedagógico do Curso, para alinhar de 

forma harmônica, o que está posto nas referidas Diretrizes Curriculares com os objetivos 

formativos pensados para a comunidade na qual a licenciatura está inserida. 

Em acréscimo ao diálogo, Tardif (2012, p. 20), diz que, “antes mesmo de 

começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, o que é o 

ensino por causa de toda a sua história escolar antes”.  Apoiada nessa percepção acredita-se 

que muitos professores acabam reproduzindo e preservando práticas educacionais 

indesejáveis aos tempos atuais.  

Diz-se indesejável, em função do novo jeito de ser e estar do aluno que chega à sala 

de aula nos dias de hoje. Ele tem outro comportamento, muitas vezes agregado às demandas 

do cotidiano, sejam elas econômicas, culturais ou mesma afetivas, que provocam no professor 

a necessidade de agir diferente no ato da docência.  

Mesmo diante dessa necessidade, as licenciaturas de um modo geral, insistem numa 

formação conservadora e assim sendo, fazem perpetuar o baixo desempenho do alunado 

atrofiando o resultado final que é formar bons professores, para a qual os cursos se justificam 

no ato de criação. 

Trata-se aqui, de formação de professores para a Educação Básica, onde os egressos 

da licenciatura terão que considerar que  

 

O contexto atual traz a necessidade de promover a educação escolar, não como uma 

justaposição de etapas fragmentadas, mas numa perspectiva de continuidade 

articulada entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dando 

concretude ao que a legislação denomina educação básica e que possibilite um 

conjunto de aprendizagens e desenvolvimento de capacidades que todo cidadão – 

criança, jovem ou adulto – tem direito de desenvolver ao longo da vida, com a 

mediação e ajuda da escola. (BRASIL, 2001, p. 8) 

 

A questão gira em torno de capacidades necessárias ao desenvolvimento do aluno 

que passa 200 (duzentos) dias letivos na escola, sob a orientação de professores que além de 

dominarem os conhecimentos específicos da área, devem saber mediá-los, na condição de 
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garantir o aprendizado do estudante, onde esse aprender deve transcender a sala de aula, para 

que os conhecimentos construídos tenham significado e sejam aplicados na vida. 

Na tentativa de ressignificar a postura conservadora comum na licenciatura, mais 

especificamente nas aulas das disciplinas pedagógicas, vê-se que, 

[...] na publicação da Lei n. 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional as alterações são propostas tanto para as instituições formadoras como para 

os cursos de formação de professores, definindo o período de transição para 

efetivação de sua implantação. Em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores são promulgadas e, nos anos subsequentes, as Diretrizes 

para cada curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação. Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas 

licenciaturas a prevalência da história ideia de oferecimento de formação com foco 

na área disciplinar específica com pequeno espaço para a formação pedagógica. 

(GATTI, 2010, p. 1357). 
 

A questão que se põe a pensar, é que se faz necessária à autoconsciência sobre o 

curso, sobretudo nos seus objetivos formativos, para que assim, o licenciando possa de forma 

tranquila fazer seu transcurso sabendo o que quer e onde vai chegar.  

Contudo, é importante  

[...] conjeturar que as deficiências em nossa preparação docente não constituem 

nenhum obstáculo intransponível, e que os diferentes problemas podem ser 

abordados e resolvidos por equipes docentes em um processo criativo e satisfatório. 

Desse ponto de vista, insistimos, não considerarmos necessária, nem conveniente, a 

transmissão de propostas didáticas, apresentadas como produtos acabados, mas sim 

favorecer um trabalho de mudança didática que conduza os professores (em 

formação ou em atividade), a partir de suas próprias concepções, a ampliarem seus 

recursos e modificarem suas perspectivas. (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011, p. 30, 

31). 
 

Em consonância ao pensamento é importante colocar que na percepção do 

convívio em sala de aula do curso de Física, nota-se que o licenciando que por ventura ainda 

não está certo da escolha pela Física como formação em nível superior, que costumeiramente 

é um número significativo, muitas vezes percorre dois ou três semestres e na primeira 

oportunidade sai do curso, sendo uma ação bem comum nos primeiros seis meses.  

Nesse interesse em que se mantém atento, a boa pontuação no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), torna-se a saída imediata do curso de Física. Não dá nem tempo 

concluir o primeiro semestre e já se despede da turma com postagens de participação nos 

trotes de calouros em algum outro curso que não seja licenciatura. 

Para diminuir ou tentar sanar esse problema, caberia talvez, uma autoconsciência 

por parte do jovem ao deparar-se com a seleção do Sistema de Seleção Unificada (SISU). 

Assim, as salas de aula do primeiro semestre das licenciaturas, poderiam estar na sua 

capacidade de atendimento com alunos que realmente pretendem ser professores.  

Porém, como o pensamento é utópico, o que se tem mesmo é que lidar com a 
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reincidência da evasão que constitui uma questão preocupante e contínua, que não se pode 

negá-la como realidade. Por isso, como possibilidade de resolução ou amenização, o IFCE, 

vem ao longo do tempo, implantando algumas políticas que certamente podem influenciar na 

decisão do aluno em permanecer no curso/na instituição, dentre elas, destaca-se a política de 

melhoria da qualidade do ensino e principalmente a de apoio ao estudante. A respeito dessa 

última, observa-se no site da instituição, 12 (doze) tipos de auxílio no campo assistência 

estudantil, dos quais, ressalta-se: 

 

Auxílio-alimentação: destinado a subsidiar despesas com alimentação, durante o 

semestre letivo; Auxílio-transporte- destinado a subsidiar a locomoção do discente 

no trajeto residência/campus/residência, durante os meses letivos; Auxílio-óculos- 

destinado a subsidiar aquisição de óculos ou de lentes corretivas de deficiências 

oculares, respeitando-se a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, para nova 

solicitação. (IFCE, 2018). 

 

Institucionalmente, os referidos auxílios são comunicados junto aos alunos, logo 

na recepção dos mesmos ao campus, durante a aula inaugural. Ou seja, há uma intenção 

institucionalizada de não só formar o aluno para o mercado de trabalho, mas também de abrir 

oportunidades para que possa manter-se em seu processo de formação da melhor forma 

possível. 

Outra ação interessante que se teve acesso no campus foi o início de um 

movimento a favor da criação do Centro Acadêmico (CA), onde se presenciou a primeira 

reunião que foi realizada no mês de janeiro de 2019 por iniciativa de 2 (dois) alunos que 

cursam o 4º semestre. O propósito foi apresentar aos estudantes novatos e representantes dos 

demais semestres, toda a proposição da criação do CA, integrado ao Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), que tem o papel de representar os alunos, função importante reafirmada 

pela aluna citada que diz “o DCE representa a gente na Reitoria para conseguir alguma coisa 

com o Reitor. Tudo o DCE ajuda. É uma força que a gente tem como aluna. A gente consegue 

ser representada e representar muita gente também”.  

A expressão da aluna que convoca o envolvimento dos colegas presentes retrata 

em si, um compromisso com o curso que tenta estender principalmente aos recém-chegados, 

quando expressa: “quanto mais a gente participe e se envolva dentro da instituição a gente não 

consegue sair do curso, porque a gente já cria aquela ligação”. 

Eis um relato de quem vivencia a licenciatura com muito afinco. E o fato desses 2 

(dois) alunos terem o espírito de liderança, nasce nesse movimento, a crença de um futuro 

diferente para a Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral, visto que desde a sua 

implantação, o curso, sofre com a problemática da evasão. Tal fato é reafirmado pela aluna: 
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“o nosso curso de Física tem uma evasão muito grande. É um dos cursos que tem mais evasão 

no IF. A gente começa uma turma com 30 (trinta) pessoas, 25 (vinte e cinco) e se forma 3 

(três) alunos. Gente, isso é um absurdo, porque é muita evasão”. 

Presenciando a referida reunião, viu-se que a proposta foi bem apresentada, 

principalmente para que todos tomassem conhecimento do que é o CA, o DCE e até mesmo a 

União Nacional dos Estudantes (UNE), finalizando com a formação de uma comissão do 

Centro Acadêmico, que tem o papel claramente pronunciado pelo aluno: “o CA da Física será 

um órgão de representatividade. Daí a importância de chamarmos vocês para entender o que é 

um CA”. 

Mediante o compromisso firmado pelos envolvidos, acredita-se que a mobilização 

pela permanência dos estudantes no curso, ganha um reforço, diria, especial, uma vez que, 

tendo os licenciandos a própria iniciativa desse movimento, a tendência é diminuir 

significativamente a evasão e o curso construir uma rotina acadêmica ativa e participativa.  

 

2.2 Educação Profissional e a formação de professores no IFCE campus Sobral: uma 

história que começa ao final da primeira década do século XXI 

 

Intencionando fidelizar o contexto de origem do lócus da pesquisa, 

oportunamente, buscou-se em diferentes fontes de informações, iniciando pelo contexto 

histórico apresentado no site institucional, onde consta que o referido Instituto nasce da 

integração do Centro de Educação Tecnológica do Ceará com as Escolas Agrotécnicas 

Federais de Crato e Iguatu. Com mais de 100 anos de criação, é parte da história da educação 

profissional do Brasil, sendo referência nessa modalidade de ensino.  

O campus Sobral surgiu do plano de Expansão Fase II da rede de ensino 

tecnológico do País, planejamento realizado pelo Governo Federal em 2007. Foram 

escolhidas 150 cidades polos em todo o Brasil para ampliação dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET’S). Dessas, seis pertencem ao Estado do Ceará, sendo uma 

em Sobral. Ainda em 2007, houve a chamada pública para que cada município selecionado 

apresentasse as contrapartidas para a implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas 

(UNED) dos CEFET’S. No caso de Sobral, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal 

ofereceram a Faculdade de Tecnologia CENTEC (FATEC/Sobral).  

Iniciou-se assim, o processo de transição para o CEFET, com a incorporação dos 

alunos e realização de concurso público para contratação de professores e servidores. A 

UNED Sobral do CEFET fora oficialmente criada em 10 de junho de 2008, mediante portaria 
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689 de 9 de junho do Ministério da Educação (MEC). Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 

11.892 transformou a UNED Sobral do CEFETCE em campus Sobral. A escola foi 

inaugurada no dia 10 de setembro de 2009, com a presença do então Presidente da República, 

Luís Inácio Lula da Silva. 

Notadamente, percebe-se um contexto sócio-político de mobilização a favor da 

unidade educacional neste município, que convoca a pensar sobre a importância da instituição 

junto à população, visto que segundo Silva (2009 apud SOUSA, 2016, p. 80), “a proposta dos 

institutos federais entende a educação como instrumento de transformação e de 

enriquecimento do conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e 

alcance ao conjunto da experiência humana”.   

Agrega-se a informação que os Centros Federais de Educação Tecnológica 

passaram a formar professores atendendo a uma orientação do Ministério da Educação ainda 

no final dos anos 1990, com a aprovação do Decreto nº 2.406/97. No referido documento 

previa-se a reestruturação interna dos CEFETs e, com a nova redação dada a ele pelo Decreto 

nº 3.462/00, firmou-se que os Centros Federais de Educação Tecnológica,  

 

gozarão de autonomia para a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis 

básico, técnico e tecnológico da Educação Profissional, bem como para a 

implantação de cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e 

tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional. (BRASIL, 2000). 
 

Prioritariamente, a inserção dos CEFETs na formação de professores se deu nas 

áreas indicadas pelo MEC: Matemática; Química; Física e Biologia. No ano de 2008 foi 

ofertado em toda a rede federal um total de 65 cursos de licenciatura em CEFETs: licenciatura 

em Física, 12; Matemática, 18; Química, 15; Biologia, 6 e 14 licenciaturas em outras áreas 

(Educação Física, Informática, Construção Civil, Eletricidade, Mecânica, Geografia, Espanhol 

e Ciências da Natureza).  

As novas ressignificações e mudanças nessas instituições, com a sua 

transformação em Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica faz com que 

esses números continuem em ascensão. A nova proposta é que sejam reservadas 20% das 

vagas de cada instituição para cursos de licenciatura, conforme determina a Lei nº 

11.892/2008. 

Assim, com base no Projeto Pedagógico do Curso, reitera-se que o “Curso de 

Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral é parte do esforço para amenizar a carência de 

professores na área de Matemática e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias”.  (IFCE, 2015, 

p. 12). O que supõe pensar que essa demanda, contudo, não é nova. 
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Historicamente, o enfrentamento da carência de professores pelo governo federal 

tem sido sinônimo de soluções (ou improvisos) que pouco contribuí para a melhoria 

da qualidade da formação desses profissionais. Hoje, uma das ações do governo para 

solucionar a carência de professores, emergencial há mais de cinquenta anos, é o 

investimento no Ensino Superior para ampliar e melhorar os cursos de licenciatura. 

E dentre os meios para se alcançar esse fim, a Educação à Distância (EaD) tem sido 

um dos caminhos trilhados. (ARAÚJO e VIANNA 2011, p. 808). 
 

Os autores apontam certa atenção a esta causa no contexto de oito anos atrás, 

quando a conjuntura política, econômica e social do país, comparada aos dias atuais, 

diferencia-se completamente. A esse respeito, lembra-se que mudanças recentes na LDB nº 

9.394/96 foram aprovadas sob a Medida Provisória 746/2016, convertida na Lei nº 13.415, de 

2017, gerando impactos não só no Ensino Médio, mas na Educação Básica como um todo, 

alcançando o nível da Educação Superior.  

Tal situação, que demanda percepção e acompanhamento contínuo, infelizmente 

se apresenta sem a atenção necessária, sobretudo pelos políticos representantes do povo que 

estão no poder e que deveriam se empenhar com intervenções que de fato são requeridas às 

muitas causas da educação nacional.  

Com lamento, diante de um cenário de baixa expectativa de melhorias, considera-

se que  

[...] encaminhar um debate tão importante por Medida Provisória diz muito! O 

MEC
2
 desconsiderou todo o debate acumulado sobre a reforma do ensino médio e a 

construção da Base Nacional Comum Curricular. As alterações advindas da MP 746 

atingem a estrutura curricular, a destinação dos recursos do Fundeb
3
, o conceito de 

CAC
4
, CAQi

5
 e a valorização profissional. Há consolidada, inclusive pelo PNE

6
, a 

necessidade de afirmar a identidade para o ensino médio, mas não o empobrecendo 

em conteúdos e processos formativos. A MP 746 rompe com a concepção sistêmica 

de educação e em médio prazo servirá como mecanismo para aliviar a demanda por 

ensino superior. Não é à toa que o MEC não só quer diminuir em 20% a oferta de 

vagas para 2017, como quer mexer nos programas de acesso. (MELO e MARQUES, 

2016, p. 374-375). 
 

Ou seja, as circunstâncias políticas atuais do Brasil, tentam romper toda a 

perspectiva de dias melhores na educação, afetando consequentemente o processo de 

formação de professores. E se não se reconhece a necessidade perene de zelo pelo professor, o 

sujeito que no cotidiano da sala de aula tem nas mãos o poder de transformar a realidade dada, 

como é que fica? Ocorre que vai minando o sentimento de luta, quando este jamais pode 

                                                 
2
  Ministério da Educação. 

3
  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação.  
4
  Cálculo Aluno Qualidade. 

5
  Cálculo Aluno Qualidade Inicial. 

6
  Plano Nacional de Educação. 
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adormecer ou acabar.   

2.3 Curso de Licenciatura em Física do IFCE campus de Sobral: primeiras 

aproximações 

 

O ato da pesquisa, processualmente, vai abrindo esse olhar que quer ver o 

invisível para posteriormente poder dizer o indizível. É um movimento que se constrói em 

busca de respostas a uma indagação que configura o ponto de partida do todo que envolve o 

pesquisador. Por assim ser, certamente resultará um novo conhecimento.  

Nesse sentido, convém refletir sobre o conceito de conhecimento.  

Luckesi e Passos (2012 p. 18), falam que “por vezes, ouve-se falar que 

conhecimento é a “elucidação da realidade”, mesmo assim, complementam dizendo que,  

 

Elucidar tem origem no latim que quer dizer “trazer à luz”. Então elucidar, do ponto 

de vista de sua origem vocabular, significa “trazer a luz muito fortemente”, 

“iluminar com intensidade”. Deste modo, conhecer, entendido como elucidar a 

realidade, quer dizer uma forma de “iluminar”, de “trazer à luz” a realidade. (2012, 

p. 19). 
  

Nesse propósito, toma-se conhecimento que foi por meio da Resolução nº 035, de 

28 de setembro de 2010, que o curso de licenciatura em Física foi aprovado no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia campus Sobral. 

Verificando o histórico no Projeto Pedagógico do Curso (IFCE, 2015), trata que o 

curso de licenciatura em Física foi criado com o objetivo de formar profissionais com ampla e 

sólida base teórico-metodológica para o exercício crítico e competente da docência na área de 

Física, com domínio tanto dos seus aspectos conceituais quanto históricos e epistemológicos 

em educação.  

A atuação dos licenciados em Física é nos ensinos fundamental e médio, podendo 

atuar nas diversas modalidades, dentre elas, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação 

Profissional estendendo-se a espaços não formais, como exemplo, cita-se o Museu do 

Eclipse
7
, situado numa localização central da cidade de Sobral - CE. 

A Física como área de estudo no IFCE campus Sobral, ocorre num processo de 

formação consolidado em oito semestres com a oferta de trinta e cinco vagas semestralmente. 

A forma de ingresso é por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e funciona nos 

                                                 
7
  Museu do Eclipse - equipamento de cunho científico, histórico e cultural, foi construído no ano de 1999 em 

comemoração aos 80 (oitenta anos) do eclipse total do sol visualizado no céu de Sobral na manhã do dia 29 de 

maio de 1919. A observação desse fenômeno contribuiu na comprovação da Teoria da Relatividade desenvolvida 

pelo físico e matemático Albert Einstein. 
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turnos, vespertino e noturno. 

De forma complementar, o referido documento diz que a implantação do curso se 

deu em função da demanda localizada na região e assim, considerando uma característica do 

Instituto de ofertar cursos sempre em sintonia com a realidade, o campus Sobral, integrando 

uma estruturação de instituição federal de educação tecnológica, oferta o curso superior – 

licenciatura em Física, colocando-se a favor da formação profissional e ascensão intelectual, 

cultural, ética e moral da população local e dos municípios circunvizinhos.  

É de amplo conhecimento a existência do curso de licenciatura em Física ofertado 

no município de Sobral pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, desde o ano de 1997. 

Mesmo assim, o curso de licenciatura em Física no IFCE, coloca à disposição do seu alunado 

uma estrutura de funcionamento do curso à altura do exercício do ensino, pesquisa e extensão, 

despertando no estudante, o gosto pelo conhecimento específico, associado ao compromisso 

da formação pedagógica, visto tratar-se de uma licenciatura que conduzirá os alunos a futuras 

experiências docentes na ocupação profissional.  

A justificativa de implantação do curso se apresenta a partir da demanda citada 

anteriormente, se reafirmando na necessidade da qualificação de professores para a Educação 

Básica voltada para a licenciatura em Física. Assim, o Projeto Pedagógico do Curso, expõe 

que  

[...] a carência de professores de Física (e de outras licenciaturas da educação básica) 

é um problema antigo e reconhecido oficialmente, porém, nunca houve vontade 

política para resolvê-lo. Muito pelo contrário, permaneceu durante anos 

negligenciados pelos sucessivos governos até chegarmos à calamitosa situação que 

se encontra hoje. (IFCE, 2015, p. 11). 
   

Acrescenta-se a essa questão, o fato de que 

 
[...] nas escolas do Brasil, 200.816 professores dão aulas em disciplinas nas quais 

não são formados, o que equivale a 38,7% do total de 518.313 professores da rede. 

Os dados são do Censo Escolar de 2015 e foram divulgados dia 28 de março de 

2016 pelo ministro da Educação, Aloízio Mercadante. Em alguns casos, um mesmo 

professor dá aula em mais de uma disciplina para a qual não tem formação, com 

isso, o número daqueles que dão aula com formação inadequada sobe para 374.829, 

o que equivale a 52,8% do total de 709.546 posições ocupadas por professores. Na 

outra ponta, 334.717 mil posições, 47,2%, são ocupadas por docentes com a 

formação ideal, ou seja, com licenciatura ou bacharelado com complementação 

pedagógica na mesma disciplina que lecionam. Mais 90.204 (12,7%) posições são 

ocupadas por professores que não têm se quer formação superior. (AGÊNCIA 

BRASIL, 2016). 
 

Os números na sua extensão de abrangência são alarmantes, o que revela a triste e 

decadente realidade da educação no país, que mesmo diante de reformas implementadas nos 2 

(dois) últimos anos, não se consegue perceber as melhorias previstas. Contudo, ao se olhar de 

forma mais específica, é possível perceber que  
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[...] a maior lacuna está em Física. Do total de 27.886 professores que lecionam 

Física, 19.161 não tem licenciatura na disciplina, o que corresponde a 68,7% do 

total. A formação de novos professores, de acordo com o ministro da educação 

Aloízio Mercadante, não acompanha a demanda, de 1,8 mil por ano. Seriam 

necessários então, 11 anos para que todos os professores de Física tivessem a 

formação adequada.  “A gente forma muito pouca gente em Física e é muito difícil 

reverter isso porque o professor que está lá para motivar o aluno, não é formado, não 

tem licenciatura e dá aula improvisada para preencher carga horária sem formação 

específica” disse Mercadante. (AGÊNCIA BRASIL, 2016). 
 

Dados compatíveis foram levantados na época de elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso de Física do IFCE campus Sobral, apontando a deficitária realidade que 

a cada ano parece aumentar. 

Tal crescimento considerado negativo, certamente gera impactos no índice da 

educação, resultando na ausência da qualidade desejada, estimada nas metas postas nos 

documentos oficiais e, sobretudo na aplicabilidade dos conhecimentos na vida, visto ser essa a 

função da formação educacional. 

Segundo, o PPC do curso, o quadro situacional, transforma-se  

 

No principal obstáculo para aquisição de novos conhecimentos por esses alunos, ao 

ingressarem nos cursos técnicos, tecnológicos e superiores em geral; esse fosso de 

conhecimento é sem dúvida um dos principais fatores de evasão em todos os cursos 

superiores. (IFCE, 2015, p. 11). 
 

Frente a situações diversas no âmbito institucional e por sua vez, difíceis de 

solucionar, a evasão ganha relevância, por causar o impacto da ociosidade de vagas que se 

estende no decorrer do curso, num ciclo contínuo.  

Nesse contexto, vê-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB nº 9.394/96, traz à tona, dentre outros debates, a questão dos profissionais da educação, 

apontando no Parágrafo Único do Art. 61 que, 

 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do 

exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  I – a presença de sólida 

formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais 

de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante 

estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da 

formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 

(BRASIL, 1996). 
  

Notadamente, a lei é clara ao que compete ao processo de formação do 

profissional de educação, sendo possível destacar o primeiro fundamento que trata de uma 

sólida formação básica, sendo esta constituída na formação inicial. Nesse propósito, reafirma-
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se o fato das instituições da rede federal de educação tecnológica, originalmente escolas de 

ensino médio integrado ao técnico, terem sido reestruturadas ao longo de várias décadas 

(escolas de aprendizes e artífices, escolas técnicas, centros federais de educação tecnológica, 

universidade tecnológica, e agora institutos superiores de educação, ciência e tecnologia). 

Observa-se que nesse trâmite de reestruturação, houve ressignificações na formação 

ministrada, sendo uma delas a formação de professores. 

O compromisso com a formação de professores no IFCE campus Sobral, situa-se 

no presente momento, com a tramitação de implementação da licenciatura em Matemática, 

ampliando a oferta atual centrada no curso de licenciatura em Física, o qual terá nas próximas 

linhas, um breve entendimento do seu processo de implantação e funcionamento. 

 

2.4 Estruturação do curso de Licenciatura em Física no IFCE campus Sobral: 

dificuldades e conquistas 

 

Buscando compreender o contexto histórico inicial de implantação, realizou-se 

uma escuta junto ao primeiro pedagogo do curso, que veio redistribuído do Instituto Federal 

do Amapá. No diálogo, relata muitas lembranças que retratam situações desde os tempos da 

criação aos dias atuais.  

De início, contou que quando chegou no campus no ano de 2009, o curso já se 

encontrava em funcionamento com a primeira turma sob a docência de um professor do eixo 

da indústria e alguns de outros eixos. Pelo fato do professor do eixo da indústria, ser físico 

ficou respondendo inicialmente pelo processo de implantação do curso de Física, que até o 

momento não dispunha de coordenação.  

O referido professor, era docente do Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC, 

fez o concurso para o IFCE, mas não foi aprovado, conseguindo efetivar-se logo após 

aprovação em um concurso da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, na mesma 

área. Porém, antes de sua saída, apoiou a equipe técnico-pedagógica na elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso, sobretudo na elaboração da matriz curricular por ter conhecimento das 

disciplinas de Física. 

Em um tempo breve, chegaram dois professores recém-concursados e uma 

professora removida do campus Canindé – CE. Esta, por sua vez, foi contribuindo 

gradativamente para a organização do curso, integrando nesse processo, o trâmite de 

aprovação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e do 

Programa Educação Tutorial - PET. 
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Na sequência do diálogo com o professor pedagogo, disse que foi chamado pelo 

diretor do campus para assumir a coordenação do curso, pois o professor que estava na função 

temporária, embora tivesse contribuído muito, não era efetivo e não tinha Portaria, por isso, 

não poderia exercer o compromisso que até o momento se dispunha. 

De prontidão, assumiu a nova função, finalizando os trâmites de encaminhamento 

para aprovação tanto do PPC como do PIBID e PET. Nesse ínterim, acolhe mais dois 

professores concursados, podendo a partir de então, já ter um quórum que permitia legitimar 

as decisões tomadas em reunião, fosse de colegiado ou de curso. 

Em seguida, falou da primeira turma, formada por 45 (quarenta e cinco) alunos, 

visto ser este o número de vagas ofertadas na época. Segundo o professor pedagogo, pegou 

essa turma no terceiro semestre apenas com 9 (nove) alunos. Mesmo diante da redução 

quantitativa de estudantes era comum ouvir o que muito se fala que pedagogo passa a mão na 

cabeça de aluno, etc, mas depois um dos professores, reconheceu que tinha sido muito rígido 

com a turma.  

Em meio a essa postura que se omite intervir a favor do desempenho do aluno, foi 

lembrando que quase 10 (dez) anos depois há alunos que ainda estão pendentes na sua 

graduação, conseguindo citar por nome e possíveis motivos que possam ter interferido no 

processo de conclusão do curso.  

Como exemplo citou o caso de 1 (um) aluno residente no município de Granja –

CE, que segundo este professor, resolveu ser Conselheiro Tutelar porque almejava um projeto 

para ser vereador ou exercer algum cargo político. Em função dessa escolha, foi fazendo 

poucas disciplinas mesmo. Lembrou-se de outro aluno pelo nome, reportando-se ao fato dele 

ter alguma deficiência sendo esta talvez, a causa de até o momento não ter colado grau. 

Para complementar o pensamento, teve-se a contribuição rápida de outro 

professor, que oportunamente adentrou ao recinto e teceu informações frente ao 

questionamento do baixo número de concluintes, confirmando uma média em torno de 4 

(quatro), 5 (cinco) alunos que chegam ao final e colam grau. Lamentou e afirmou que essa é 

uma realidade não só do IFCE de Sobral. É geral. 

De fato, o pensamento converge à realidade constatada nos dados apontados por 

Araújo e Vianna (2011, p. 814), quando se referem ao número de matrículas e concluintes no 

curso de licenciatura em Física no Brasil no período de 2000 a 2007, considerando o sistema 

público e privado. 
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Tabela 1 – Matrículas e Concluintes na Licenciatura em Física 

 
Fonte: Araújo e Viana (2011) 

 

Como se pode observar é um número absurdo e discrepante, que reafirma toda a 

inquietação em torno do objeto de pesquisa que investiga o papel da Licenciatura em Física 

do IFCE, campus Sobral, na formação de professores para a Educação Básica.  

Na sequência, o professor pedagogo falou da segunda turma, ressaltando que esta 

foi a única que até o momento conseguiu colar grau com um número maior de concludentes. 

Para isso, atribuiu ao fato do curso já está mais estruturado.    

Refletindo sobre o número geral que ingressa, comparado ao que egressa, é muito 

inferior. Chama a atenção e convoca a pensar no que ocorre para tirar tanto estudante do curso 

que poderia num futuro breve, estar na escola contribuindo com a educação da região, visto 

ser este o motivo do curso existir? 

Ainda com a presença do outro professor em sala, disse que atribui a esse fato, 

algumas questões. Uma delas é o fato da carreira de professor não ser muito incentivada. Ou 

seja, o professor formador, nem sempre aspira ao desejo no aluno em se tornar professor, 

mesmo estando em uma licenciatura.  

Outra questão refere-se aos estudantes que não se identificam com o curso e nesse 

momento, aponta que é a maioria e assim, facilmente acaba evadindo-se à procura de outros 

cursos com maior identidade. Por fim, disse ser também por motivo de trabalho. 

A fala do professor sintetiza uma realidade corriqueira do referido curso, 

mencionando questões convergentes a certa falta de motivação dos alunos bem percebida 

durante as aulas das disciplinas pedagógicas, mas a depender das circunstâncias colocadas, 

possivelmente seja um comportamento comum em todo o curso. 

Retomando o diálogo com o professor pedagogo, falou sobre as disciplinas, que 
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ao iniciar o trabalho neste campus, assumiu as disciplinas pedagógicas, começando com 

Estrutura e Funcionamento no terceiro semestre e expressou que a disciplina História da 

Educação havia sido ministrada no semestre passado por um professor que embora não fosse 

da área, tinha conhecimento apropriado e assim fez acontecer. 

Retomando o contexto inicial da implantação, expressou que o curso foi criado 

sem a estrutura devida. Não tinha nem mesmo sala para os professores. Segundo ele, “as aulas 

ocorriam onde dava certo”. Não se tinha o conforto que se tem atualmente com a estrutura do 

bloco da Física.  

O referido bloco foi construído no ano de 2014, substituindo o prédio da 

biblioteca que era uma estrutura bem antiga com piso de madeira. No mesmo espaço também 

funcionava a Coordenadoria Acadêmica, atual Diretoria de Ensino – DIREN.  

Lembrou, ainda, que quando o telescópio chegou ao campus, deu para começar a 

apresentar melhorias no funcionamento do curso, tornando os alunos um pouco mais 

animados. 

Já se encaminhando para o final de sua valiosa fala, contou que ao longo dos anos 

e como fruto do trabalho, toma-se conhecimento sobre um quantitativo de alunos, embora 

pequeno, já atuando na docência. Alguns nas escolas de Sobral e outros nas localidades 

circunvizinhas. Nota-se que alguns continuam a deslocar-se seja para Sobral ou mesmo 

Fortaleza, fazendo pós-graduação no mestrado em Física. 

Tanto a atuação como professor quanto a continuidade dos estudos, percebe-se ser 

por um número reduzido se comparado ao número de matrículas ao longo de 2013 a 2017, 

período em que se definiu como corte histórico desta pesquisa, que se delineará nas linhas 

seguintes. 

 

2.4.1 A evasão no curso de Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral: conceitos e 

consequências 

 

Na busca de aproximar-se do entendimento acerca da evasão, percebeu-se logo de início 

que não se tratava de uma situação ocasional, mas sim, de um fenômeno, dada a sua 

existência comum em todo o processo educacional nas diferentes instituições. Como se não 

bastasse a existência da evasão que demanda um esforço contínuo de toda a equipe da 

instituição, descobriu-se a existência de outra preocupação bem presente que é o caso da 

retenção. Corroborando com essa reflexão, reafirma-se que 

[...] na contemporaneidade, ao tratarmos da relação entre educação, instituições de 

ensino e sociedade, inevitavelmente deparamo-nos com algumas questões 
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conflitantes, dentre elas, a retenção e evasão merecem destaque. Da educação básica 

à educação superior, em todos os níveis e modalidades de ensino, esses problemas 

estão presentes. (BRASIL, 2014, p. 15). 
O documento do MEC citado acima, faz menção a estudos e pesquisas para 

explicar a evasão e retenção não como um conceito homogêneo, mas com base em autores 

como Tinto (1975), professor da Syracuse University que ao tratar o modelo de integração do 

aluno no contexto educacional, ressalta que  

 

[...] a evasão é uma decisão tomada a partir da ausência de integração no contexto 

acadêmico e social da instituição associada a características individuais, pelas 

expectativas para a carreira e, por último, pelas intenções, objetivos e compromissos 

antes do curso. (BRASIL, 2014, p. 15). 
 

Como se vê, são muitas variáveis que perpassam a vida do jovem, por vezes antes 

mesmo de se tornar aluno matriculado. Assim, como pesquisadora e docente, observa-se que a 

evasão é uma ação propícia no transcorrer do primeiro ao terceiro semestre em média, quando 

o estudante vai decidindo efetivar a escolha de continuação no curso, no caso, fala-se aqui do 

curso de Licenciatura e Física, ou busca por outra formação que possa se identificar no 

exercício profissional futuro.  

Porém, quando essa decisão ainda é incerta, acaba se permitindo à retenção no 

sistema, seja por reprovação por faltas e/ou notas ou até mesmo por um trancamento que diz 

ser temporário, mas normalmente se estende.  

Frente às diversas situações que decorrem ou podem ocorrer com o aluno, pode-se 

acrescentar que a evasão escolar como um fenômeno na visão de Lima e Oliveira (2010, p. 

168), “representa perdas para os alunos, para as instituições de ensino e para a sociedade”. 

Outra forma de enxergar a evasão é buscar entendê-la precisamente na perspectiva 

da educação superior, observando uma conceituação dada por Scali (2009, p. 15 apud 

FIALHO e PRESTES, 2013, p. 92), que “entende o fenômeno da evasão como a não 

finalização do curso em que o aluno estava matriculado”. 

Com base na conceituação dos autores citados, vê-se que a nível histórico, o 

trabalho pioneiro de sistematização da problemática da evasão no Brasil foi realizado a partir 

do plano de ação, elaborado em resposta ao Acórdão nº 506, de 2013 (BRASIL, 2003 d), do 

Tribunal de Contas da União (TCU), com a formação de várias frentes de trabalho.  

Partindo desse plano de ação nacional, busca-se entender e combater o fenômeno 

da evasão e retenção na Rede Federal, onde nota-se a implementação de medidas. Em 

consulta documental, constatou-se que foi formado um grupo de trabalho composto por 

representantes da Rede Federal por meio da Portaria da Secretaria de Educação Profissional e 
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Tecnológica - SETEC nº 39, de 22 de novembro de 2013, objetivando sistematizar o 

Documento Orientador que apresenta subsídios para o planejamento de ações para lidar com o 

fenômeno da evasão e da retenção. 

O processo de elaboração do referido documento se deu através da sistemática de 

reuniões com gestores da Rede Federal na mediação e análise de pesquisas exploratórias 

objetivando a definição da base conceitual e o dimensionamento do fenômeno da evasão e da 

retenção a partir de dados expressivos no Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica – SISTEC. O esforço desse trabalho resultou na categorização e 

definição das causas da evasão e retenção e medidas para superação. 

O referido trabalho surgiu num contexto paralelo de discussão de avaliação 

institucional, quando se definia os indicadores do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), realizado por diferentes instituições de ensino, 

especificamente as públicas. Contudo, é importante notar que  

 

[...] antes deste trabalho, os estudos realizados, sobretudo na segunda metade dos 

anos 80, enfatizavam apenas levantamentos estatísticos e estudos de casos de forma 

fragmentada, realizados por iniciativa do MEC e de universidades públicas. 

Todavia, tais estudos não desenvolveram a problemática de forma a criar políticas 

institucionais, avaliações, ações administrativas e pedagógicas, ou seja, 

acompanhamentos necessários para minimizar os resultados encontrados. (BRASIL, 

2014, p. 16). 
 

A iniciativa em questão representa o esforço investido pelas instituições de Ensino 

Superior públicas, objetivando sistematizar o estudo que resultou na metodologia padrão na 

identificação de causas e busca de soluções. Nesse intuito, segundo informações contidas no 

Documento Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal, publicado no 

ano de 2014, a Comissão se ocupou de “esclarecer o conceito de evasão, analisar as taxas e as 

causas desse fenômeno e uniformizar uma metodologia a ser empregada pelas instituições”. 

(BRASIL, 2014, p. 16). 

Com base nas iniciativas adotadas, padronizaram-se conceitos e cálculos para 

servir de base para análise em todo o país, usando como referências as informações oriundas 

das universidades envolvidas no processo.  

Notadamente, o Documento Orientador fala de ações integradas entre o Instituto 

Federal e Instituições de ensino superior público com o mesmo fim, que se empenham em 

entender as causas da evasão e retenção na pretensão da implementação e monitoramento de 

ações de combate a esse fenômeno. 

No compromisso desse propósito comum, o IFCE, campus Sobral elabora seu 
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Plano Estratégico de Ações de Incentivo à Permanência e Êxito dos Estudantes.  

Ressalta-se que este plano publicado em janeiro de 2016 por iniciativa da 

Diretoria de Ensino – DIREN, teve como referência as discussões ocorridas no V Fórum de 

Ensino promovido no ano de 2015 pela Pró-Reitoria de Ensino – PROEN e apresenta o 

delineamento do plano de ação macro, expresso numa tabela apontando com clareza: 

objetivos, ação, classificação da ação, responsável, meta, recursos humanos, vínculo/ 

indicador de desempenho, prazo.  

No campo vínculo/indicador de desempenho que tem relação direta com a ação 

prevista, estabeleceram índices referentes à Relação concluintes/alunos matriculados (RCM); 

Eficiência acadêmica/ concluintes (EAC); Retenção de fluxo escolar (RFE). 

São 31 (trinta e uma) ações que se relacionam com esses índices e destas, 16 

(dezesseis) mostram o professor como responsável das ações, bem como integrante dos 

recursos humanos, o que evidencia ser uma ação conjunta a favor da permanência e êxito do 

aluno. 

Para tanto, foi necessária a realização de um diagnóstico para levantamento das 

principais causas de evasão e retenção nos diferentes cursos, sendo tais informações 

imprescindíveis ao planejamento das ações na busca de superação do problema em pauta. 

Como etapa do Plano Estratégico de Ações de Incentivo à Permanência e Êxito dos 

Estudantes do IFCE campus Sobral, chama a atenção o diagnóstico das causas da evasão e 

retenção no curso de licenciatura em Física, entendendo-as como evidências de contribuição 

importantes nesta pesquisa. 

 Assim, inicia-se pelas causas da evasão. São elas: 

Fato de os graduandos supervalorizarem os cursos oferecidos por outra IES, seja 

pública e/ou privada; a carreira docente na educação básica não atrai os futuros 

licenciados; incompatibilidade entre o horário do curso e o de um trabalho 

eventualmente obtido; o fato de o graduando encontrar-se vinculado a um curso para 

o qual não escolheu por convicção, mas, sim por circunstâncias diversas. (IFCE, 

2016, p. 16). 
 

Percebe-se que algumas causas da evasão, convergem às falas anteriores dos 

professores do campus ao serem indagados sobre o baixo número de alunos que concluem o 

curso. Contudo, na completude da investigação, citam-se as causas de retenção identificadas 

em função das  

 

[...] reprovações dos alunos nas disciplinas do primeiro semestre causadas pelas 

dificuldades provenientes do ensino médio; desgaste físico causado pelo tempo 

levado pelo estudante para deslocar-se diariamente do seu município de origem, fato 

que diminui a assiduidade e compromete o aprendizado; o fato de os alunos 

tentarem conciliar no decorrer do curso as eventuais oportunidades de trabalho; o 

número de pré-requisitos existentes na matriz curricular. (IFCE, 2016, p. 23). 
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Observa-se, que algumas situações que provocam a retenção aproximam-se das 

causas da evasão, mas diferenciando-se desse parâmetro, é importante notar o fato das 

reprovações dos alunos logo no primeiro semestre do curso de Física, em função do baixo 

aprendizado no Ensino Médio.  

A constatação, desperta a atenção não só para o problema da evasão e retenção, 

mas também para o processo de formação no curso que se dá no cumprimento dos semestres, 

tanto pelo aluno como pelo professor formador e que ambos devem estar envolvidos no 

compromisso da formação de professores que atuarão com prevalência nos anos finais da 

Educação Básica. A ideia que se reafirma no Parecer CNE/CP nº 09/2001, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena, é buscar superar  

o preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, manteve 

predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das 

características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente, entre 

as quais se destacam: orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar 

com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento 

cultural; desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar projetos para 

desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e 

materiais de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 

(BRASIL, 2001, p. 4). 

 

Tais ações requeridas para uma docência de superação configuram a práxis que 

segundo Monteiro (2008, p. 124), é a “atitude teórico-prática” necessária em sala de aula, 

sempre. Assim, numa perspectiva de melhoria, deve-se proporcionar o melhor no processo de 

ensino e aprendizado, para que o licenciando possa se tornar o professor que a escola de 

Ensino Fundamental e Médio precisa para desenvolver uma educação de qualidade. 

Nessa intenção, a Diretoria de Ensino – DIREN por meio do Plano Estratégico 

citado até então, diz que tem como função primordial garantir “a inserção dos estudantes no 

processo formativo, possibilitando que as condições necessárias ao seu pleno 

desenvolvimento acadêmico, sejam asseguradas”. (IFCE, 2016, p. 1).  

Ademais, na tentativa de ampliar a compreensão acerca da evasão e retenção na 

vivência cotidiana da instituição pesquisada, realizou-se a escuta setorial sobre conceitos que 

revelam tais situações classificadas junto à situação de matrícula do aluno. Desse modo, viu-

se que o abandono, é quando o aluno abandona o curso, podendo ter direito a retornar de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo Regulamento da Organização Didática (ROD). O 

referido documento de cunho normativo diz em seu Parágrafo único do Art. 81 que: 

O estudante que não solicitar a renovação on-line da matrícula, nem comparecer 

fisicamente à Coordenadoria de Controle Acadêmico - CCA para regularizar a 
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situação acadêmica, deverá ser considerado desistente do curso, tendo sua situação 

de matrícula alterada para abandono no sistema. (IFCE, 2015, p. 22).  
 

Outra situação da matrícula é o cancelamento voluntário, que acontece quando o 

aluno cancela por vontade própria e perde o vínculo totalmente. 

Uma terceira situação é o cancelamento compulsório que ocorre quando a 

Coordenadoria de Controle Acadêmico - CCA efetua o cancelamento compulsoriamente. 

Geralmente acontece quando o aluno não confirma a matrícula nos primeiros 5 (cinco) dias 

letivos, de acordo com o edital do Sistema de Seleção Unificado - SISU. 

E a outra situação de matrícula é o trancamento, que se dá mediante solicitação do 

aluno de trancamento da matrícula, podendo ter direito a retornar de acordo com os critérios 

estabelecidos no ROD. 

As situações nomeadas no cotidiano da instituição são bem corriqueiras, 

atenuando o caso da evasão agregado à retenção como preocupação presente no 

desenvolvimento desses escritos. E na tentativa de complementaridade da pesquisa, seguem 

abaixo números que evidenciam a realidade que configura a evasão e a retenção 

semestralmente no curso de Licenciatura em Física campus Sobral no período de 2013.1 a 

2017.2: 

   Quadro 2 – Evasão e retenção 

Nº 2013.1 Nº 2013.2 

34 ABANDONO 30 ABANDONO 

16 CANC. VOLUNTÁRIO 10 CANC.  VOLUNTÁRIO 

10 TRANCAMENTO 10 10 TRANCAMENTO 

 2014.1  2014.2 

18 ABANDONO 17 ABANDONO 

15 CANC.  VOLUNTÁRIO 10 CANC. VOLUNTÁRIO 

12 TRANCAMENTO 12 TRANCAMENTO 

 2015.1  2015.2 

21 ABANDONO 23 ABANDONO 

14 CANC. VOLUNTÁRIO 10 CANC. COMPULSÓRIO 

15 TRANCAMENTO 12 CANC. VOLUNTÁRIO 

  17 TRANCAMENTO 

 2016.1  2016.2 

26 ABANDONO 26 ABANDONO 

07 CANC. VOLUNTÁRIO 03 CANC. COMPULSÓRIO 

19 TRANCAMENTO 10 CANC. VOLUNTÁRIO 

  22 TRANCAMENTO 

 2017.1  2017.2 

26 ABANDONO 18 ABANDONO 

04 CANC. COMPULSÓRIO 06 CANC.  VOLUNTÁRIO 

04 CANC.  VOLUNTÁRIO 26 TRANCAMENTO 

25 TRANCAMENTO   
Fonte: dados da pesquisa 
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Como se vê, o número de abandono que representa evasão no curso é bem 

representativo em todos os semestres pesquisados. Embora tenha uma variação para mais ou 

para menos, é um número significativo que demanda atenção permanente, no sentido de 

reverter a realidade que impacta diretamente no processo de formação de professores no qual 

o curso se empenha como missão e justificativa no seu existir. 

Analisar e refletir os números que representam os casos de evasão e retenção na 

situação de matrícula do aluno na licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, é uma ação 

inerente a esta pesquisa, que não permite perder de vista o número de concluintes ao longo do 

referido período: 

Quadro 3 – Concluintes 

ANO/ SEMESTRE CONCLUINTES 

2013. 2 05 

2014. 1 14 

2015. 1 04 

2015. 2 04 

2016. 1 02 

2016. 2 03 

2017. 1 05 

    Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim, acredita-se que tanto a evasão, como a retenção ocasionam um impacto 

significativo na efetivação da missão do curso, com consequências drásticas na Educação 

Básica, visto depender de professores formados com excelência para transformar a realidade 

da escola pública atual. Nessa intenção, dá-se continuidade à discussão que tematiza a 

construção dos saberes da docência nas disciplinas pedagógicas e específicas do curso, como 

se verá a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

3 DA LICENCIATURA À DOCÊNCIA: SABERES EM CONSTRUÇÃO NAS 

DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS E ESPECÍFICAS 

 

A tratativa acerca do ensino e aprendizado nas disciplinas que compõem o 

programa curricular nos cursos de licenciatura é premente, no sentido de fazer valer a atenção 

a ser dada a causa da formação de professores, que cada vez mais têm sido secundarizada nas 

discussões políticas, protelando a análise e intervenção a favor das melhorias demandadas 

historicamente no contexto da Educação Básica. 

Muitas questões estão envolvidas. Dentre elas, a baixa valorização ao profissional 

do magistério, sendo esta uma situação permanente e aparentemente irreversível. Fato, que, ao 

invés de atrair o jovem para a licenciatura, desvia-o, direcionando-o a outras intenções de 

formação, diminuindo assim, o número de interessados a seguir a carreira do magistério. 

Contudo, na realidade atual, que tem como cenário um alto índice de desemprego 

no país, o jovem que por ventura não consegue acessar o curso almejado, acaba chegando às 

licenciaturas mesmo sem a pretensão na profissão, ocupando uma vaga propícia à evasão em 

tempo breve. 

Os que conseguem seguir como licenciando junto aos poucos que entram por 

convicção, ficam à disposição do corpo docente que de forma interessada, deve conduzir todo 

o processo de ensino, favorecendo a aprendizagem para que processualmente os futuros 

docentes da Educação Básica, possam vislumbrar a satisfação da regência de uma sala de 

aula. 

Nesse compromisso, que comporta aspectos conceituais e pedagógicos, o Parecer 

CNE/CP nº 09/2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

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

plena, ao abordar sobre o tratamento inadequado dos conteúdos, expõe que nem sempre está 

claro sobre quais são os conteúdos que o docente em formação deve aprender, visto precisar 

mais do que vai ensinar, e quais os conteúdos que serão objeto de sua atividade em sala de 

aula. Assim, “são frequentemente desconsideradas a distinção e a necessária relação entre o 

conhecimento do objeto de ensino, de um lado e, de outro, sua expressão escolar, também 

chamada de transposição didática”. (BRASIL, 2001, p. 20). 

Como se vê, o currículo da licenciatura, por vez, parece obscuro. E na falta de 

clareza dos programas curriculares das disciplinas, falta-lhe um delineamento dos objetivos da 

formação, integrados à proposta pedagógica que demanda periodicamente ser revisitada para 

a atualização necessária no Projeto Pedagógico de Curso. 
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Porém, agregado ao o quê ensinar, importa definir como ensinar. Sendo esta, uma 

ação completamente voltada aos aspectos da didática que remetem ao professor buscar agir 

numa relação comprometida da ação docente, que mesmo sem previr, depara-se com  

 

o dilema dos cursos de licenciatura. Para entender como se ensina um conteúdo para 

que os alunos se apropriem deles de modo significativo, somente o conhecimento do 

conteúdo é insuficiente. É necessário saber como converter a ciência em matéria de 

ensino, e isso supõe não apenas conhecer a lógica dos conteúdos a ensinar mas 

também, a lógica dos modos de aprender dos alunos com base em seus processos 

cognitivos, afetivos, linguísticos, 

etc., as características dos alunos e seu contexto sociocultural e as formas de 

organização das situações pedagógico-didáticas. (LIBÂNEO, 2018, p. 60). 

 

O autor chama a atenção para uma questão central no processo ensino-

aprendizagem que é conhecer o conteúdo a ensinar, mas, sobretudo saber os modos de 

aprender pelo aluno. Trazer a pluralidade da ação pedagógica é importante, tendo em vista a 

diversidade de modos de fazer no campo estratégico da didática, bastando apenas o docente se 

dispor a apropriar-se e adequar na sua prática em sala de aula, ocasionando um processo de 

apropriação significativa do conhecimento ao longo da formação do licenciando. 

Essa, porém, é uma forma plausível de se conduzir as aulas no decorrer da 

licenciatura, intencionando a experimentação da vivência pelos estudantes, no sentido de no 

futuro poderem pôr em prática na realidade da ação docente. 

Nessa perspectiva, discorre-se nas sessões seguintes, acerca dos saberes da 

profissão docente inerentes à formação do licenciando, traçando um diálogo sobre a 

motivação e resistência na formação inicial, para se chegar à compreensão do papel das 

disciplinas pedagógicas no currículo das licenciaturas, abordando assim, uma amostra do 

currículo das referidas disciplinas no curso de licenciatura em Física do IFCE campus Sobral.  

 

3.1 Os saberes da profissão docente inerentes à formação do licenciando 

 

O exercício da profissão do magistério pode ser entendido como uma ação 

oportuna ao aprimoramento do saber fazer que compete à função. E nesse fazer, 

consequentemente ocorrem as apreensões que vão constituindo o saber ser professor.  

Cada um com seu jeito de ser e de fazer tem, na base da prática pedagógica, 

alguns modelos observados e até mesmo admirados ao longo da trajetória como estudante, 

tanto na Educação Básica como na Educação Superior, que carrega na memória para ser posto 

em prática no início do exercício docente que, oficialmente, passa a acontecer no momento 

em que tem, diante de si, a sala de aula. Porém, até chegar in loco, há um caminho a percorrer 
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na licenciatura, que nem sempre garante a compreensão e a construção dos saberes da 

docência. 

Buscando na memória, lembra-se que a profissão docente foi por muito tempo, 

caracterizada como ofício de mestre. A esse respeito, Arroyo (2011, p. 18), coloca que, 

 

o termo oficio remete a artífice, remete a fazer qualificado, profissional. Os ofícios 

se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um oficio que 

só eles sabem fazer, que lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus 

saberes e suas artes.  

 

Notadamente, as características referidas ao mestre de ofício em educação, 

evidenciam um profissional que age num fazer seguro, sabendo bem o que e como fazer, dada 

à sua qualificação enfaticamente apresentada. Para tanto, supõe-se que para saber fazer com 

essa maestria, levou-se um tempo para perceber e apropriar-se dos segredos necessários ao 

saber fazer que é capaz, sobretudo no compromisso de educar.  

Os aspectos apontados pelo autor demonstram um compromisso soberano com a 

qualificação, para que de fato, o mestre viesse a exercer sua função comparada a arte de 

ensinar.  

Na perspectiva da docência atual, há também um compromisso com a 

qualificação, seja na formação inicial preparando o licenciando para lidar com a sala de aula; 

seja de forma continuada, para inseri-lo num processo de retroalimentação pedagógica, 

subsidiando-o com estudo e materiais que possam melhorar sua prática junto aos discentes.  

Contudo, retomando o que afirma Miguel Arroyo, percebem-se valores resgatados 

à profissão com um comprometimento que, ao longo do tempo, na contemporaneidade têm se 

perdido, visto que, embora o professor seja indispensável à formação da sociedade, está longe 

de vivenciar o que ocorria no passado, quando o mestre tinha “uma identidade respeitada, 

reconhecida socialmente, de traços bem definidos. Os mestres de oficio carregavam o orgulho 

de sua maestria”. (ARROYO, 2011, p. 18). 

Acredita-se que para orgulhar-se do que faz, há muitos saberes envolvidos. Nesse 

sentido, o discente da licenciatura em seu processo de formação para o ensino, terá ao longo 

dos estudos, a vivência que lhes permitirá perceber de forma empírica, questões inerentes ao 

saber fazer docente, podendo assim, iniciar o processo de construção de saberes da futura 

atuação. Nessa perspectiva, Tardif e Lessard (2007, p. 8), apontam saberes relevantes como 

“interação com os alunos, planejamento e gestão do ensino, avaliação, relacionamento com os 

colegas, transformações curriculares, etc”.  
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Com clareza, são saberes imprescindíveis ao fazer no âmbito da escola, sobretudo, 

na sala de aula. Nesse sentido, caberá ao licenciando compreender as questões pedagógicas 

direcionadas e discutidas ao longo de sua formação, associando às primeiras vivências na 

escola que ocorrem por meio de atividades importantes como no Estágio Supervisionado por 

exemplo.  

O Estágio Supervisionado, como atividade obrigatória na licenciatura, configura-

se uma oportunidade para o estudante deparar-se com a realidade da escola, construindo ali, 

alguns saberes inerentes à dinâmica da instituição educacional feita em grande parte pelo 

professor.  

Contudo, sabe-se também que essa breve percepção das ações que imprimem 

saberes pedagógicos, mesmo tendo uma base teórica em sala de aula no processo de formação 

inicial, não dá conta de preparar o discente (futuro professor) para chegar pronto no ambiente 

escolar. Essa completude ocorrerá de forma contínua na futura atuação da profissão na escola, 

deparando-se com situações que ora, recorrerá aos estudos e ora terá que buscar na intuição, a 

atitude responsável na resolução de determinadas situações, colocando-se na dinâmica real e 

única que toda sala de aula tem. 

Reafirmando esse processo de construção de saberes que tem seu marco inicial na 

licenciatura, o estudante deve ter consciência e atenção ao cumprimento do que está disposto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, ao dizer no Art. 13, que  

 

Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos 

alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. (BRASIL, 1996) 

Observa-se que as prescrições do fazer institucional com base na lei, demandam 

saberes num processo ativo e participativo na escola, transcendente à sala de aula. Nesse 

sentido, é fundamental entender que segundo Gimeno; Brinconetes et al (1983, apud 

CARVALHO e GIL-PEREZ, 2011, p. 52), “a formação dos professores não consiste no 

treinamento de uma série de competências, mas na preparação para que, em um dado 

contexto, tomem decisões fundamentadas”, reforçando o compromisso que a instituição 

formadora assume na formação inicial do licenciando. 

Nesse movimento formativo, Carvalho e Gil-Perez (2011, p. 51), acrescentam 

como saber da profissão docente o fato de “saber dirigir o trabalho dos alunos, [...] o que 
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exige um trabalho coletivo de inovação e pesquisa, sem comparação com o que habitualmente 

se entende por preparar uma aula”. Esse saber, que é indispensável à ação docente, começa a 

ser percebido e constituído na licenciatura, reafirmando o zelo na formação inicial, onde o 

estudante e o professor formador deverão entender que  

 

para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício profissional 

da docência, do curso de formação inicial se espera que forme o professor. Ou que 

colabore para a sua formação. Melhor seria dizer que colabore para o exercício de 

sua atividade docente, uma vez que o professorar não é uma atividade burocrática 

para a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas”. 

(PIMENTA, 2009, p. 17, 18). 

 

E sim, uma atividade que remete um pensar crítico–reflexivo que se constrói a 

cada dia com os saberes da docência que segundo Pimenta (2009, p. 25), são os “saberes da 

experiência, saberes científicos e saberes pedagógicos”. 

Observando essa representação dos saberes, nota-se que apresentam uma certa 

similaridade. Porém, cada um tem sua definição, constituída por situações que lhes compõem. 

Assim, ao tentar conceituar o saber da experiência, a autora faz um paralelo com o saber ser 

professor que se dá por meio da  

 

experiência socialmente acumulada, mudanças históricas da profissão, o exercício 

profissional em diferentes escolas, a não valorização social e financeira dos 

professores, as dificuldades de estar diante de turmas de crianças e jovens 

turbulentos, em escolas precárias; sabem um pouco sobre as representações e os 

estereótipos que a sociedade tem dos professores, através dos meios de 

comunicação. (PIMENTA, 2009, p. 20).  

É o retrato da realidade que entre uma situação e outra, o professor vivencia no 

cotidiano da escola e que lhes serve de saberes adquiridos na experiência, que dependendo do 

tempo e lugar, tais situações são fortalecidas ou esmaecidas, caracterizando a categoria 

professor como uma classe forte, resistente e disposta às lutas que vez por outra precisa 

enfrentar para o alcance de melhorias da profissão, sobretudo financeiras. 

Acrescenta-se, que os saberes da experiência são também aqueles que os 

“professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre 

sua prática, mediatizada pela de outrem, seus colegas de trabalho, os textos produzidos por 

outros educadores”. (PIMENTA, 2009, p. 20). E a escola por sua vez, que vai constituindo a 

experiência vivida a cada dia. 

Como contributo, Magalhães (2018, p. 81), fala que “o saber da experiência 

cristaliza-se no cotidiano. Ele expressa o conteúdo de um saber-fazer facilmente adaptado a 

cada situação, bem como aos problemas da sala de aula”. Esta, porém, é uma situação bem 
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comum ao professor da escola atual, que muitas vezes pela ausência de uma postura crítico-

reflexiva, se apresenta numa condição submetida aos condicionantes da organização escolar, 

dando conta de um fazer calcado no cumprimento do que lhes é imposto. 

A postura do professor que se postula numa passividade pedagógica, tira dele a 

autonomia requerida no cotidiano da sala de aula, sendo esta, substituída por uma prática 

assentada na padronização de práticas para o alcance de resultados. E assim, vai constituindo 

outro saber da experiência. 

Quanto ao saber do conhecimento como outro saber da docência destacado pela 

autora, este se caracteriza como um saber de grande relevância na formação do licenciando, 

pois se trata do conhecimento específico referente a cada disciplina. Seja da Matemática, 

Física, História... Não se pode deixar de enfatizar que está iniciando uma licenciatura e por 

isso, os estudantes devem “ter a clareza de que serão professores de... (conhecimentos 

específicos), e concordam que sem esses saberes dificilmente poderão ensinar”. (PIMENTA, 

2009, p. 21). 

Na mesma linha de pensamento Saviani (1996, p. 149, apud MAGALHÃES, 

2018, p. 79), trata como saberes específicos os “saberes correspondentes às disciplinas em que 

se recorta o conhecimento socialmente produzido e que integram os currículos escolares”, 

onde muitas vezes são propostos num formato sequencial no processo ensino-aprendizagem. 

O fato de o autor mencionar a integração curricular remete ao saber curricular e 

sobre a organização e sequenciação do conjunto de conteúdos a serem selecionados e 

ensinados, conforme o nível de ensino. Assim, Magalhães (2018, p. 80) complementa ao dizer 

que “nivelando os conteúdos, o professor pode também nivelar os procedimentos didáticos 

referentes a cada um, bem como os objetivos pretendidos, a metodologia e o modelo de 

avaliação a serem utilizados”.  

Notadamente, a conceituação de ambos os autores, convergem ao mesmo fim, 

ficando clara a ideia referente ao saber do conhecimento. Porém, numa fala instigante, 

retoma-se a contribuição de Selma Garrido Pimenta, em que propõe indagações diversas em 

torno do conhecimento, provocando reflexões, visto que  

 

no entanto, poucos já se perguntaram qual o significado que esses conhecimentos 

têm para si próprios; qual o significado desses conhecimentos na sociedade 

contemporânea; qual a diferença entre conhecimentos e informações; até que ponto 

conhecimento é poder; qual o papel do conhecimento no mundo do trabalho; qual a 

relação entre ciência e produção material; entre ciência e produção existencial; entre 

ciência e sociedade; como se colocam ai os conhecimentos históricos, matemáticos, 

biológicos, das artes cênicas, plásticas, musicais, das ciências sociais e geográficas, 



52 

 

 

da educação física. Qual a relação entre esses conhecimentos? (PIMENTA, 2009, p. 

21). 

Eis a grande pergunta, em decorrência de outras tão necessárias à formação do 

professor que começa na licenciatura e prossegue constituindo o processo de formação 

continuada, para melhor lidar com os conhecimentos construídos e, sobretudo, saber mediá-

los. É nessa perspectiva, que se chega aos saberes pedagógicos compondo os saberes da 

docência citados até então. 

A discussão chama atenção ao fato de que “para saber ensinar não bastam, a 

experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários, os saberes 

pedagógicos e didáticos”. (PIMENTA, 2009, p. 24). E como se fazem necessários. São 

inerentes à prática em sala de aula, porque é nesse espaço que por vezes são aplicados e por 

vezes se apresentam ao professor como um despertar, visto ainda, não tê-lo como um saber 

naquele momento. Assim, é factível que a sala de aula é um lócus de aprendizagem contínua 

não só para o aluno, mas também para o professor. 

Do ponto de vista histórico dos saberes pedagógicos na formação de professores, 

nota-se que estes ganham relevância em adequação a cada época, que por muitas vezes, são 

determinados sob o ponto de vista político, que processualmente adequa o ambiente escolar 

para este fim. Assim, os saberes pedagógicos,   

 

Têm sido trabalhados como blocos distintos e desarticulados. Às vezes um 

sobrepõe-se aos demais, em decorrência do status e poder que adquirem na 

academia. Época houve do predomínio dos saberes pedagógicos em que se 

destacavam os temas do relacionamento professor-aluno, da importância da 

motivação e do interesse dos alunos no processo de aprendizagem, das técnicas 

ativas de ensinar. (PIMENTA, 2009, p. 24). 

Como se observa, a educação se apresenta na dinamicidade dos tempos, 

sujeitando-se às adequações requeridas pela sociedade na qual está inserida, onde pode-se 

notar que também houve 

Época em que a pedagogia, baseada na ciência psicológica, se constituiu como 

psicopedagogia. Outras vezes, foram as técnicas de ensinar o foco da pedagogia, 

que, até então se constituiu em uma tecnologia. Em outras épocas, assumiram poder 

os saberes científicos. Aí ganha importância a didática das disciplinas, pois entende-

se que o fundamental no ensino são os saberes científicos. Os saberes que, parece, 

menos ganharam destaque na história da formação de professores foram os da 

experiência. E hoje, na sociedade informática, que nova pedagogia se irá inventar? 

(PIMENTA, 2009, p. 24). 

Com a atenção devida, embora os saberes pedagógicos tomem destaque em 

determinados tempos, lugares e épocas, convém perceber que todos se fazem necessários à 

educação contemporânea, onde caberá ao professor, fazer o melhor uso no momento que lhes 
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for conveniente para que o ensino se efetive no aprendizado do aluno. Esses saberes devem 

estar a serviço do professor e com a autonomia de sua práxis, terá os resultados por ele 

projetados.  

Tratando de forma similar, Magalhães (2018, p. 78), diz que os saberes 

pedagógicos são “saberes construídos na prática docente e na interação do professor com os 

alunos. São os saberes que o professor mobiliza para compreender e resolver as questões do 

ensino e da aprendizagem dos alunos”. Notadamente, essa conquista pedagógica se constrói 

no desenvolvimento da profissão, lembrando que é na formação inicial onde tudo começa.  

Com essa percepção, torna-se importante valorizar toda ação pedagógica no 

decorrer da licenciatura, sendo esta, proveniente do fazer docente em sala de aula que deve 

intencionar contribuir para a formação de professores, tendo o estágio supervisionado como 

uma ação imprescindível como se discorrerá mais à frente.  

Pela via dessa concepção, é possível caracterizar a ação docente atual como um 

trabalho qualificado tão proclamado na condição de mestre de oficio, tratada a princípio, 

configurando um movimento ativo de ensino e aprendizado mútuo, onde os saberes da 

docência trabalhados na formação do licenciando, vão se redefinindo a cada necessidade 

emergente no cotidiano da escola. Para isso, demanda perceber com atenção o processo de 

envolvimento dos estudantes, no sentido de observar suas motivações e até mesmo as 

resistências, que vez por outra são manifestas no ambiente da formação inicial, como se verá a 

seguir.  

 

3.2 Motivação e resistência na formação inicial  

  

Pensar motivação e resistência na formação inicial remete ao processo 

educacional ainda na base da formação humana, quando a criança vive no seio da família as 

primeiras motivações representadas pelos reflexos ou reações aos estímulos que lhes 

possibilita.  

Nesse contínuo, que tempos depois se estende à escola, vivencia os sentimentos 

de motivação na euforia de adentrar e conhecer um novo espaço com diferentes pessoas e 

situações que lhe serão apresentadas; e de resistência, muitas vezes ao ambiente e a tudo que 

ali se apresenta como novo e consequentemente desconhecido e natural ao processo de 

adaptação que se inicia. 

Na progressão das fases e fatos da vida, outras experiências com adaptações 

ocorrerão carregadas de motivação ou resistência, podendo incluir, o processo de formação 
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inicial do estudante que pretende se lançar na carreira docente. 

Do ponto de vista da consciência do querer, se o estudante da licenciatura iniciar o 

curso com a pretensão de ser professor, notadamente, a motivação estará implícita numa 

decisão tomada antes mesmo de chegar à aula inaugural do curso. Porém, se ele não tomou a 

decisão de escolha do curso e está ali, em decorrência da nota que o exame lhe permitiu, pode 

até sentir-se motivado em alguns momentos, mas a resistência, nesse caso, configura-se numa 

possibilidade permanente e propícia a provocar no estudante, desinteresse associado a 

negligências ao seu processo formativo. 

Caso tenha a oportunidade do convívio na licenciatura com professores que 

detenham atenção ao seu estado, algo será feito a favor do seu envolvimento, que contando 

com a sensibilidade docente, o professor se empenhará em ajudá-lo no sentido de despertar 

questões importantes à formação, permitindo-lhes vislumbrar possibilidades que até então não 

consegue ver. 

A esse respeito, Vasconcelos (2011, p. 113) diz que “na verdade, a sensibilidade 

corresponde à entrada no campo da afetividade, especialmente se por afetividade entendermos 

a capacidade de o sujeito se deixar afetar pela necessidade do outro e própria”. 

Do ponto de vista da interação social, o ambiente formativo tem na sua estrutura 

administrativa e, sobretudo pedagógica, a abertura à construção das relações humanas, sendo 

a sala de aula o lócus espontaneamente propício à relação professor e aluno, aluno e aluno. 

Nessa compreensão, não se pode passar despercebido que,  

  

A relação educativa começa a partir do momento em que há criação de vínculos, o 

reconhecimento de ambas as partes: o aluno reconhecer o professor como aquele que 

lhe pode ensinar algo significativo e o professor reconhecer o aluno como aprendiz, 

alguém com direito a aprender. (VASCONCELOS, 2011, p. 155) 

 

Por essa ótica, pode-se pensar que vale a pena investir no estudante que por um 

motivo ou outro compareça à sala de aula com postura resistente, principalmente quando se 

trata de formação de professores. Contudo, se lida com adultos, embora bem jovens na sua 

maioria. E estes, por vezes, estão na licenciatura, conforme falado anteriormente, pela 

condição da nota. Queriam mesmo era outro curso e como não deu, a licenciatura é o consolo 

temporário. Eis aqui o motivo do desinteresse muitas vezes demonstrado, sobretudo nas 

disciplinas pedagógicas das licenciaturas.  

Não obstante, enquanto esperam o acesso ao curso desejado, prossegue-se no 

processo ensino-aprendizagem, na perspectiva de que ao longo dos semestres, possam 

despertar interesse pela carreira do magistério, tendo em vista toda a demanda da escola 
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pública, que por outro lado, acaba se mostrando como uma oportunidade de empregabilidade. 

Por esse viés, a resistência vai dividindo espaço com a motivação, o que supõe 

fazer-se entendido que a formação de professores na dimensão social que tem, precisa ser 

encarada numa perspectiva compartilhada por Leitão de Melo (1999, p. 26 apud VEIGA, 

2009, p. 26), quando diz que 

 

É um processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios do cotidiano 

escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico. O professor é um dos 

profissionais que mais necessidade têm de se manter atualizado, aliando à tarefa de 

ensinar a tarefa de estudar. Transformar essa necessidade em direito é fundamental 

para o alcance de sua valorização profissional e desempenho em patamares de 

competência exigidos pela sua própria função social.    

 

Como se vê, a responsabilidade docente na sua amplitude social requer do 

estudante da licenciatura, não só o desejo de se formar professor, mas a condição de 

renderem-se a um compromisso contínuo que lhe garanta a construção de saberes específicos 

de sua área e com o mesmo grau de importância, os saberes pedagógicos que por meio deles, 

conseguirá na sua sala de aula futura, efetivar o processo de ensino e aprendizado. Para tanto, 

caberá ao estudante ao longo de sua formação inicial atentar-se ao papel do currículo dos 

cursos de licenciatura na formação de professores, como se propõe na sessão seguinte. 

 

3.3 O currículo dos cursos de licenciatura na formação de professores: um olhar 

necessário 

 

A temática voltada à formação de professores têm sido pauta de estudos e 

discussões no campo da pesquisa, intencionando intervir para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem, na percepção de avanços e recuos. 

Na perspectiva de que o currículo pode ter uma centralidade na discussão, convém 

considerar a existência das disciplinas pedagógicas que complementam os programas 

curriculares no processo de formação nas licenciaturas, o que supõe pensar o quão se torna 

necessário observar aspectos não só referentes à carga horária total do curso ou de áreas de 

conhecimento específicas, mas, sobretudo, como são distribuídas na composição que 

comporta as disciplinas eletivas e optativas, chamando atenção ao modo como se apresentam 

no Projeto Pedagógico do Curso. 

Essa percepção permite visualizar além dos objetivos de formação específica e 

pedagógica nas disciplinas, a proposição dos componentes de prática curricular, cumprindo 

assim, o que está disposto no Parecer CNE/CP nº 09/2001 do Conselho Nacional de 
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Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas. A esse 

respeito, é importante ressaltar que uma concepção de prática mais como componente 

curricular 

 

implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que tanto “está presente nos 

cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 

profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade 

profissional. (BRASIL, 2001, p. 23). 

 

Significa dizer que a prática curricular, constitui uma ação que deve permear o 

desenvolvimento do aprendizado do licenciando ao longo do curso, em que não se restringe 

ao tempo e espaço do estágio supervisionado. Por esse reconhecimento de importância, 

convém perceber que além da necessidade de observar a distribuição da carga horária de 

prática curricular, é atentar-se ao cumprimento dela, de forma que não seja suprimida ou até 

mesmo confundida com prática de laboratório.  

Contudo, para delimitar a atenção, convoca-se a pensar sobre o disposto no 

Parágrafo Único do Art. 61 da LDB nº 9.394/96 ao afirmar que  

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do 

exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, terá como fundamentos:         I – a presença de 

sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e 

sociais de suas competências de trabalho;           II – a associação entre teorias e 

práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;         III – o 

aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades. (BRASIL, 1996). 

Como se vê, as questões pronunciadas convergem ao currículo das licenciaturas, 

demandando zelo no trato da questão pedagógica que todas as disciplinas devem ter, na 

perspectiva de garantir a relação teórico-prática, inerente ao papel que exercem no processo 

de formação inicial do estudante que se propõe à docência.   

Corroborando a compreensão, o preceito de teoria e prática é reafirmado no Art. 

3º da Resolução Nº 02, de 1º de julho de 2015, no § 5º que trata dos princípios da formação de 

profissionais do magistério da Educação Básica. Assim, apresenta no Inciso V, que “a 

articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio 

dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”, é um princípio, que pela natureza da descrição, deve ser respeitado 

fazendo-se cumprir ao longo do curso.  

A discussão que eleva a importância não só das disciplinas pedagógicas, mas de 

todas que compõem o programa curricular do curso, intenciona deixar clara a relevância que 
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estas exercem no currículo das licenciaturas, buscando compor um novo trecho na história da 

formação de licenciados no Brasil, quando se dispõe a superar o fato de que por orientação da 

LDB, Lei nº 5.692/71 os cursos de licenciatura foram fundados na proposta 3 + 1.  

 

Nesse modelo ganhavam ênfase e um tempo maior as 

disciplinas de natureza específica e, no quarto ano, trabalhavam‐ se as disciplinas de 

natureza pedagógica. Embora esse formato de curso não exista mais, a construção 

das licenciaturas teve essa origem e, por isso, implicitamente, ainda há uma forte 

predominância dos conteúdos específicos em detrimento aos da área pedagógica. 

(LAMB; MARCHEZAN; WELTER, 2014, p. 6). 
 

Por esse fato, encara-se a realidade do passado como uma cultura conservadora no 

presente, ocasionando lacunas no processo de formação docente, difíceis de tratar. Por ser 

assim, fica o desafio de cunhar estratégias diversas que possam alcançar o problema, na busca 

da implementação de um pensamento crítico-reflexivo, podendo-se iniciar pelas causas mais 

próximas como é o caso da licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, que propõe pensar 

o currículo das disciplinas pedagógicas em diálogo com as disciplinas específicas conforme 

serão vistas na parte seguinte, convergindo com a pesquisa em pauta.    

 

3.4 Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral: pensando o currículo das disciplinas 

pedagógicas numa perspectiva dialógica com as específicas  

 

De posse da Resolução nº 035, de 28 de setembro de 2010, constata-se a 

autorização de funcionamento do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia campus Sobral. Segundo o seu Projeto Pedagógico,  

 

o curso tem uma proposta curricular comprometida com a construção de 

competências, rompendo com a fragmentação dos conteúdos, que atravessa as 

tradicionais fronteiras disciplinares, segundo as quais se organiza a maioria das 

escolas de formação de docentes. (IFCE, 2015, p. 7). 

 

De fato, há um comprometimento no processo ensino-aprendizagem por parte do 

quadro docente, buscando manter a credibilidade atribuída ao longo de 9 (nove) anos junto à 

sociedade local e circunvizinha no raio de alcance da instituição. 

Para manter uma proposta curricular comprometida com a construção de 

competências, agrega-se ao potencial acadêmico dos professores, o zelo com a formação 

continuada do corpo docente, na promoção de encontros pedagógicos sistematizados 

anualmente, de cunho propositivo à atualização cognitiva, com espaço aberto à discussão, 

além da troca de conhecimentos e experiências. 
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Ressalta-se, que a sistemática dos referidos encontros, configura uma iniciativa da 

coordenação pedagógica da Diretoria de Ensino (DIREN) do campus, que cuidadosamente, 

planeja toda a ação, prezando uma formação contínua à altura da base de conhecimentos que 

o corpo docente detém, na perspectiva de que possa agregar à prática cotidiana. 

Buscando delimitar o olhar ao papel do currículo do referido curso, observa-se 

que sua proposta pedagógica 

 

é fundamentada na filosofia calcada no princípio da inserção do ser 

humano no mundo do trabalho e na compreensão do processo produtivo e do 

conhecimento científico enquanto atividade humana, subsidiadora do conteúdo 

específico e tecnológico, veiculando uma visão não reducionista do conhecimento, e 

negando a neutralidade da ciência, afirmando a responsabilidade da construção de 

uma sociedade mais justa. (IFCE, 2015, p. 13). 

 

Analisando as palavras que definem a referida proposta, o aspecto pedagógico tão 

importante quanto às questões de ordem cognitiva e relativa ao conhecimento específico, este, 

porém, não se apresenta de forma tão evidente. Na verdade, se está, contido no texto, aparece 

ofuscado. Diria invisível, ampliando a margem de percepção mais voltada ao conhecimento 

específico e tecnológico, sem necessariamente preocupar-se com o campo didático inerente ao 

processo de formação de professores, ao qual o curso se propõe e se compromete no 

documento legal. 

A perspectiva que chama a atenção supõe pensar a expressão de Libâneo (2014 

apud LIBÂNEO, 2018, p. 59-60), quando lembra que  

 
Na tradição dos cursos de formação de professores no Brasil é conhecida a 

separação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento disciplinar. Essa 

separação tem características muito diferentes quando se analisa a concepção de 

formação e organização curricular dos cursos de licenciatura e dos cursos de 

pedagogia. No curso de pedagogia, que forma o professor polivalente, a separação 

conteúdo-forma é caracterizada pela predominância da forma (do “metodológico”), 

com pouca preocupação com o conteúdo que será ensinado às crianças. Nas 

licenciaturas, que forma o professor especialista em um conteúdo, são enfatizados os 

conteúdos em separado de sua metodologia de ensino; quando há formação 

pedagógica, ela é deslocada para o final do curso de bacharelado, sem nenhuma 

relação direta com as disciplinas do bacharelado. Em ambos os casos, verifica-se a 

dissociação entre aspectos inseparáveis na formação de professores, isto é, entre o 

conhecimento do conteúdo (conteúdo) e o conhecimento pedagógico do conteúdo 

(forma). 

 

Acredita-se que toda a conjuntura social contemporânea, permite pensar uma 

formação inicial equilibrada, oportunizando ao licenciando a construção de conhecimentos 

específicos da formação, tanto quanto a construção de conhecimentos pedagógicos, visto 

serem indissociáveis como reforça o autor. Assim, torna-se imperativo entender que não se 

faz necessária a predominância do conteúdo ou da forma como se aplica, visto que o ato de 
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ensinar demanda uma competência conjunta para que o aprendizado do aluno ocorra 

efetivamente. 

Partindo dessa compreensão, busca-se observar o objetivo geral do curso no seu 

Projeto Pedagógico, que afirma o compromisso em  

 

formar profissionais com ampla e sólida base teórico-metodológica para o exercício 

crítico e competente da docência na área de Física, com domínio tanto dos seus 

aspectos conceituais, quanto históricos e epistemológicos em educação, para atuar 

no Ensino Fundamental e Médio, assim como nas diversas modalidades da educação 

e em espaços não formais, de modo a contribuir para a melhoria e o 

desenvolvimento da Educação Básica. (IFCE, 2015, p. 14, 15). 

 

Sobrepondo-se ao exposto na proposta pedagógica do curso mencionada acima, o 

que se percebe é que o objetivo geral do mesmo se apresenta no compromisso que a 

amplitude do curso permite, visto deixar claro que o estudante nesta licenciatura, concluirá 

com competências construídas para o exercício da docência dominando a Física nos seus 

aspectos conceituais e científicos junto à compreensão e apropriação metodológica de como 

fazer na sala de aula da Educação Básica. 

Estabelecendo um parâmetro entre a proposta pedagógica e o objetivo geral, nota-

se certa divergência nos preceitos definidos. Contudo, por tratar-se de uma licenciatura, 

opina-se que o objetivo geral se apresenta com uma linguagem diretiva ao que se propõe no 

âmbito da formação de professores, caracterizando a abrangência do processo de ensino e 

aprendizado como um todo.  

Retomando a questão que se volta às competências, o que se pensa é que nessa 

linha de ação, o trabalho se torna indissociavelmente imbricado entre os saberes da docência 

relativos ao conhecimento e aos saberes pedagógicos. E nessa lógica, mais uma vez se busca o 

Projeto Pedagógico do Curso, que valida um trabalho voltado ao desenvolvimento de 

competências como uma vertente que deve nortear toda a ação do professor formador no 

desenvolvimento das disciplinas, sejam elas pedagógicas ou específicas na sala de aula, visto 

que  

Ao considerar a perspectiva do desenvolvimento de competências, faz-se necessário 

avaliar se a metodologia de trabalho correspondeu a um processo de ensino ativo, 

que valorize a apreensão, o desenvolvimento e ampliação do conhecimento 

científico, tecnológico e humanista, contribuindo para que o aluno se torne um 

profissional atuante e um cidadão responsável. Isso implica em redimensionar o 

conteúdo e a forma de avaliação, oportunizando momentos para que o aluno 

expresse sua compreensão, análise e julgamento de determinados problemas, 

relacionados à prática profissional. (IFCE, 2015, p. 22). 
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A tratativa voltada às competências posta no Projeto Pedagógico do Curso de 

licenciatura em Física campus Sobral, se agrega à menção ao desenvolvimento de habilidades 

e conhecimentos assinalados no Parecer CNE/CP nº 1.304/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Física, colocando que  

 

A formação do Físico nas Instituições de Ensino Superior deve levar em conta tanto 

as perspectivas tradicionais de atuação dessa profissão, como novas demandas que 

vêm emergindo nas últimas décadas. Em uma sociedade em rápida transformação, 

como esta em que hoje vivemos, surgem continuamente novas funções sociais e 

novos campos de atuação, colocando em questão os paradigmas profissionais 

anteriores, com perfis já conhecidos e bem estabelecidos. Dessa forma, o desafio é 

propor uma formação, ao mesmo tempo ampla e flexível, que desenvolva 

habilidades e conhecimentos necessários às expectativas atuais e capacidade de 

adequação a diferentes perspectivas de atuação futura. (BRASIL, 2001, p. 3, 4). 

 

Na linearidade do pensamento, observa-se que segundo o Projeto Pedagógico do 

Curso, a matriz curricular é constituída com “componentes curriculares, atividades 

acadêmicas-científico-cultural, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso, 

organizados de forma a atender aos três núcleos: Específico, Complementar e Didático 

Pedagógico”. (IFCE, 2015, p. 24). 

Em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2/2002, a qual dispõe sobre a 

carga-horária dos cursos de licenciatura, o curso superior de licenciatura em Física possui 

carga horária total de 3.200 horas/aula, distribuídas nas seguintes dimensões dos componentes 

comuns: 

I – 480 horas/aula de Práticas como Componente Curricular, vivenciadas ao longo 

do curso, que devem ser desenvolvidas por meio de atividades que envolvam os 

estudantes em experiências de docência como: seminários, desenvolvimento de 

projetos, oficinas, minicursos, sequências didáticas, entre outros; II – 480 horas/aula 

de Estágio Curricular Supervisionado; III – 2.240 horas/aula para conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural, das quais 120 horas/aula são destinadas 

às práticas laboratoriais. (IFCE, 2015, p. 24, 25). 

 

Ao se observar a distribuição da carga horária, depara-se com um tempo 

estabelecido ao cumprimento das ações que possam ao longo de 8 (oito) semestres, garantir a 

formação inicial do discente, deixando-o apto à sua inserção no exercício cotidiano da 

docência. Para isso, na trajetória da licenciatura, além dos 4 (quatro) Estágios 

Supervisionados obrigatórios, a apreensão de conhecimentos teóricos e práticos tanto nas 

disciplinas pedagógicas como nas específicas, tornam-se indispensáveis à formação.  

Cada disciplina com seu teor de importância deve propor ao licenciando não só a 

inserção à educação superior, como também deve desafiar a pensar pedagogicamente 

projetando-se ao ambiente e realidade da escola. Ação esta, que vai de encontro ao Projeto 
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Pedagógico do Curso ao ressaltar que  

 

Alguns princípios norteadores da educação brasileira merecem ser citados: valores 

estéticos, políticos e éticos, o desenvolvimento de competências, a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade e a contextualização na organização curricular, a identidade dos 

perfis profissionais de conclusão, a atualização permanente dos cursos, a autonomia 

da escola em seu projeto pedagógico. (IFCE, 2015, p. 14). 

 

A interdisciplinaridade, por mais que se apresente como uma ação pedagógica a 

serviço da docência, ainda não tem o uso privilegiado entre os professores. Diz-se entre os 

docentes, porque só é possível efetivá-la se houver além da compreensão da importância, a 

disposição de tempo e espaço numa concepção ética e pedagógica para integrar as ações num 

planejamento interdisciplinar, entendendo que a “interdisciplinaridade é o elemento 

articulador da formação”. (MARTINS; ROMANOWSKI, 2018, p. 149). 

Olhando criticamente, nota-se que a referida prática, o que tem de interessante, 

tem de distante na realidade do corpo docente do curso de licenciatura em Física do IFCE 

campus Sobral. Diz-se dessa forma, porque nem mesmo as disciplinas pedagógicas ocorrem 

de forma interdisciplinar, visto que cada docente pedagogo segue seu trabalho 

individualmente, embora, muitas vezes se encontrem em reuniões ou em atividades de 

formação, mas sem a iniciativa do planejamento conjunto. O que suscita o despertar para 

refletir sobre esse distanciamento pedagógico na busca de intervir e tornar diferente. 

Para não dizer que não se pensa integrado, até há uma ação pontual referente ao 

compartilhamento de material avaliativo (provas elaboradas) de disciplinas afins, o que não 

configura um planejamento de aula interdisciplinar. Contudo, urge pensar e fazer diferente, 

pois com base no Projeto Pedagógico do referido curso, ao fazer menção ao Parecer CNE nº 

09/2001, diz que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de docentes da 

Educação Básica em nível superior e aponta 

 

um conjunto de princípios e fundamentos a serem observados na organização 

curricular de cada estabelecimento de ensino, aplicáveis a todas as etapas e as 

modalidades da educação básica com vistas a não fragmentação da formação; bem 

como, o caráter flexível, a articulação dos conteúdos, as experiências 

interdisciplinares, a metodologia orientada pelo princípio da ação-reflexão-ação, a 

pesquisa como fio condutor do ensino e da aprendizagem, a prática como 

componente curricular desde o início da formação, a veiculação dos conteúdos da 

educação básica como conteúdos de formação e a articulação entre a formação 

comum e a formação específica asseguram a indispensável preparação profissional 

dos futuros docentes. (IFCE, 2015, p. 24) 

 

Como se observa, a instituição se apresenta com a disposição requerida à 

formação de professores, se opondo a não fragmentação da formação, e se colocando a favor 
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da articulação dos conteúdos e experiências interdisciplinares. Assim, acredita-se que quando 

todo esse comprometimento se tornar possível, certamente, as abordagens sociofilosóficas 

permearão a sala de aula, numa relação dialógica com a metodologia do ensino da Física, 

buscando entender o comportamento e atitudes do aluno por meio da psicologia do 

desenvolvimento, tentando compreender o conceito e aplicabilidade de ondas e óptica, sem 

perder de vista as questões inerentes à política e gestão educacional. 

Esse movimento que passa pelo conceito de currículos e programas, supõe a 

construção de saberes da didática educacional que tem na essência, a base formativa do 

professor que experimenta dentre outras vivências, a relação teórico-prática de projetos 

sociais.  

Eis uma amostra nominal contextualizada de algumas disciplinas do campo 

pedagógico e de conhecimento específico, assinaladas na matriz curricular do curso de 

licenciatura em Física do IFCE campus Sobral, que sob a mediação dos professores, 

objetivam a construção do saber e do saber-fazer, que é amplamente compreendido na 

vivência do estágio supervisionado, como se perceberá na seção seguinte. 

 

3.4.1 Estágio supervisionado: um componente curricular indispensável à formação de 

professores 

 

Na amplitude do grau de importância à formação docente, considera-se que o 

estágio supervisionado constitui uma ação de alta relevância na licenciatura, na pretensão de 

favorecer ao estudante em formação, a percepção da realidade funcional da escola, com todos 

os aspectos administrativos e, sobretudo pedagógicos que carrega em si, um arcabouço de 

situações onde muitas delas ficam a cargo do professor, transcendendo o conhecimento 

específico da área que lhe compete.  

Na diversidade de situações, umas das ações respeitadas é o fato do docente ter 

domínio de turma, sendo esta, uma habilidade bem requerida no sistema educacional em 

função do grande número de alunos em sala de aula. E precisa também, dentre muitos saberes, 

lidar com questões sociais, que a escola cada vez mais têm se deparado, embora, muita das 

vezes não se mostre capaz de resolver, como é o caso do uso de droga nas dependências da 

instituição. 

Essas questões do campo social que disputam a atenção do professor com as 

questões de ordem pedagógica representam parte do aprendizado proporcionado no estágio 
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supervisionado. Mas, junto a essa função, é importante se reportar à definição do estágio, que, 

segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, em seu Art. 1º, diz que o 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. (BRASIL, 2008). 

 

Mediante definição, torna-se fundamental que este tenha o olhar que supervisiona, 

numa ação conjunta entre a instituição formadora e escola para que de fato, se alcance o 

objetivo que se volta à preparação para o trabalho, como reafirma a citada Lei. Nessa 

perspectiva, observa-se que de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Física do IFCE 

campus Sobral, o estágio tem como propósito contribuir para a formação do educador crítico-

reflexivo, “como profissional que pensa a sua prática, explicitando e reformulando 

continuamente os seus pressupostos epistemológicos curriculares e disciplinares”. (IFCE, 

2015, p. 154). 

Para tanto, se faz necessário que o estudante da licenciatura, esteja consciente da 

importância que esse componente curricular tem para a sua formação, o que converge com a 

ideia de que o aluno precisa desde o primeiro semestre do curso, construir a compreensão 

acerca de sua formação que o conduzirá à futura atuação profissional. 

Nesse agir consciente e coletivizado por todos os envolvidos, o período do estágio 

supervisionado passará a ser visto, sobretudo pelo licenciando, com a devida importância e 

expectativa de adentrar a escola num acesso oficial e dialógico entre a instituição de ensino 

superior e a escola de Educação Básica, que pela via do compromisso em parceria, ambas as 

instituições passam a comprometer-se não só com a formação do futuro professor, mas 

principalmente, com a qualidade dessa formação. 

Assim, reafirma-se que o curso de licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, 

visa formar o aluno como profissional do fenômeno educativo em sua acepção ampla e “em 

particular o docente para lecionar nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental, e nas três 

séries do Ensino Médio com conhecimentos e vivências em salas de aula, na área de Física”. 

(IFCE, 2015, p. 155). 

Pelo documento-base do referido curso, é perceptível o compromisso social da 

instituição com a formação dos licenciandos, se apresentando de forma séria e sem lacunas ao 

processo formativo, o que remete maior atenção ao corpo docente, para que as 

intencionalidades não se percam, e sim, se fortaleçam.  
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A colocação ganha sentido, visto que o êxito das atividades demanda ação 

conjunta envolvendo o corpo docente em extensão aos setores da área meio que, mediante 

processo de articulação interna, pode-se garantir a plena realização das ações inerentes a este 

processo formativo. Nessa ação comprometida da instituição, são objetivos do componente 

curricular Estágio Supervisionado:  

 

oportunizar ao acadêmico do Curso de Licenciatura em Física, aprendizagem social, 

profissional e cultural que lhe possibilitem o preparo para o exercício da docência e 

de futuras atividades profissionais; promover o processo de integração Escola-

Campo e IFCE, possibilitando o intercâmbio de conhecimentos e experiências; 

oportunizar ao acadêmico, a convivência com a aplicação prática dos princípios 

fundamentais da Física, no processo de ensino-aprendizagem, que pressupõe o saber 

comunicar, problematizar, intervir, superar e encontrar soluções para as situações 

problemas. (IFCE, 2015, p. 155). 

Os objetivos são claros, que se pressupõe seu cumprimento ao longo dos 4 

(quatro) estágios, que ocorrem do 5º ao 8º semestre, período este, considerado favorável à 

maturação pedagógica que vem se consolidando desde o princípio do curso, como se acredita 

que deve ser. Mas, por ser no tempo do estágio, que a ação pedagógica ganha relevância na 

formação do licenciando, defende-se que seja um momento onde se acentua a atenção, 

sobremaneira da parte do estudante que deve aproveitar ao máximo a oportunidade de estar na 

escola, superando o fato de que há alunos que vão à instituição, muito mais pela 

obrigatoriedade do cumprimento da carga horária e passe a ver como uma oportunidade 

formativa ao possível lócus de trabalho no futuro. 

Nessa linha de pensamento, dialogou-se com alguns alunos em fase de conclusão 

do Estágio I e II no semestre 2018.1, os quais estiveram sob nosso acompanhamento em 

atendimento à solicitação da docente responsável, que por necessidades pessoais, precisou se 

afastar das disciplinas. Diante da responsabilidade assumida na ação em andamento, ao 

mesmo tempo em que se considerou um desafio, foi também uma oportunidade de ampliar a 

percepção acerca da formação de professores, tema de estudo, no qual temos dado atenção. 

Como toda ação pode ser aproveitada nesse processo de reflexão da pesquisa, 

relata-se a seguir, contextos significativos dessa vivência de acompanhamento e orientação do 

estágio dos licenciandos mencionados. Inicia-se pela percepção obtida no acompanhamento 

de 4 (quatro) estudantes do Estágio Supervisionado I, que durante o primeiro encontro de 

orientação, falaram da conclusão da fase de observação e encontravam-se em processo de 

elaboração do relatório. 

De certa forma, já envolvida com esse processo formativo externo ao campus, flui 

a curiosidade de verificar o Programa de Unidade Didática – PUD, no Projeto Pedagógico do 
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Curso, onde se confere a carga horária de 100h para o Estágio Supervisionado I, chamando 

atenção aos objetivos da respectiva disciplina, que aponta:  

possibilitar o conhecimento da realidade vivida pela Escola Campo; efetuar 

levantamento de informações com vistas a elaboração de um diagnóstico da 

realidade da Escola Campo, nos seus diversos aspectos; propiciar ao aluno- 

estagiário contato e experiência com a realidade de seu futuro campo de 

trabalho. (IFCE, 2015, p. 110, 111). 

 

Não obstante, esses objetivos se desdobram nas principais atividades 

desenvolvidas pelos alunos nesse primeiro estágio, tendo a observação como ação 

privilegiada para a compreensão de informações levantadas no diagnóstico inicial da escola, 

que se agregam às percepções da sala de aula que constitui o ambiente escolar que mais 

chama atenção ao estagiário. 

Bem envolvidos, percebeu-se o quanto esses 4 (quatro) alunos conseguiram 

exprimir percepções críticas acerca do ser professor, tendo em vista o julgamento que fazem à 

metodologia adotada nas salas de aula que observaram. Os mesmos defendem com muita 

convicção, a importância, por exemplo, de se trabalhar a Física de forma experimental, para 

que os estudantes possam compreender inicialmente o porquê dos fenômenos e assim, 

conseguirem chegar na base de cálculo requerida pela parte teórica da disciplina. 

 Acreditam ainda, que dessa forma, os estudantes da escola básica, poderão ser 

protagonistas, na construção de conhecimentos científicos, o que transcende a preparação para 

provas, situação comum junto aos alunos do Ensino Fundamental de muitas escolas da região. 

Fato como esse, ligado a didática do professor em sala de aula, foi bem 

impactante na percepção da rotina da escola, constituída por alunos, professores e todo o 

corpo profissional, para fazer a instituição funcionar. Porém, outra questão que saltou aos 

olhos, foi a tratativa da estrutura física da escola. Sendo este aspecto, algo comum na 

percepção dos estagiários ao referirem-se à ausência de um laboratório de Ciências. Nenhuma 

das 3 (três) escolas, situadas em municípios distintos, consta esse ambiente pedagógico, que 

na concepção dos estagiários, é fundamental para a compreensão e construção de 

conhecimentos dos alunos na fase escolar. 

O detalhamento da percepção estrutural e pedagógica seguiu-se na apresentação 

do relatório do estágio, onde se pode confirmar que o estágio é uma oportunidade interessante 

aos estudantes para refletirem sobre a escola que se tem, frente à escola que se pode ter. Para 

tanto, demanda intervenções que transcendem à vontade ou conformismo do professor que 

parece ter se acostumado com as limitações postas, se rendendo algumas vezes ao não fazer, 

que se justifica na falta de estrutura didática.   
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O quadro da realidade que implementa a discussão, não é grande o suficiente para 

inibir o gosto pela docência, pois mesmo assim, os 4 (quatro) estagiários conseguiram 

expressar um certo vislumbramento pela sala de aula, levando a crer que se imaginam e já se 

projetam no desejo em vivenciar a experiência de serem professores para fazerem diferente do 

que viram ao longo do Estágio I.  

Diante desse fato, há de se concordar que o  

 

Estágio como campo de conhecimentos e eixo curricular central nos cursos de 

formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à 

construção da identidade, dos saberes e das posturas específicas ao exercício 

profissional docente. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 61). 

Certamente, o tempo de estágio na escola, configura-se ao licenciando, um campo 

de conhecimentos, iniciando ali, um processo de auto projeção na função de ensinar, que 

naquele momento, por vezes, ainda não se sente apto, mas o tempo de percepção se faz 

necessário a esse processo de preparação. Nesse entendimento, é inegável que 

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a 

fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor também é prática. E o modo de 

aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da 

observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes 

na prática consagrados como bons. (PIMENTA, LIMA, 2004, p. 35)  

Considerando os modos de aprender, obviamente, o professor regente da sala de 

aula observada, constitui um modelo a imitar, tendo suas práticas possivelmente reproduzidas 

numa ação futura pelo referido estagiário. Contudo, espera-se que o estudante, ao se encontrar 

na metade do curso, possa ter consigo, um pensamento crítico reflexivo, conseguindo 

ponderar na escolha do que melhor convém a adotar como prática na sua futura sala de aula, 

ou antes, na vivência da regência durante o próximo estágio. 

Quanto ao Estágio Supervisionado II, teve-se a oportunidade de acompanhar e 

orientar 3 (três) alunos, que de forma semelhante ao Estágio I, buscou-se dar continuidade ao 

trabalho iniciado pela professora que teve que afastar-se da atividade.  

Para não se estender no relato, a ideia é deter atenção a 2 (dois) alunos, que 

respeitando a subjetividade, notou-se como aspecto comum, o fato de serem estudiosos e 

comprometidos com o estágio, o que permitiu uma maior dedicação ao processo inicial de 

observação para melhor planejarem e executarem suas regências pondo em prática, o projeto 

elaborado. Por esse olhar aplicado a um breve recorte desse acompanhamento, pontua-se a 

seguir, aspectos importantes que caracterizam a prática no processo de formação inicial, bem 
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como questões que demandam reflexão acerca dos saberes pedagógicos. Ambos serão 

identificados por uma sigla sequenciada numericamente, ficando E1 e E2 (Estagiário). 

E1 reside em município de área serrana próximo à Sobral e de convivência 

familiarizada na escola do referido lugar, demonstrou ser muito querido entre os professores e 

núcleo gestor, que de forma atenciosa, prestou todo o apoio organizacional do ambiente e 

recurso audiovisual para E1 ministrar a regência prevista para o dia que em que se realizou o 

acompanhamento in loco. E logo que chegou a hora, fez a introdução da atividade, seguindo o 

desenvolvimento conforme constava no plano de aula. Ao chegar à conclusão, solicitou a 

opinião dos alunos sobre as atividades ali propostas. 

A breve descrição do ato da regência que transcorreu em 50 (cinquenta) minutos 

mostra tanto a preparação pedagógica como o nível de conhecimento específico da área de 

Física que E1 tem, dada à sua dinamicidade junto aos alunos, além de uma organização 

mental do planejamento que ao ser posto em prática, claramente percebeu-se um começo, 

meio e fim, correspondendo aos objetivos propostos na aula e para além dela, visto que o 

respectivo estagiário tem convicção de seguir o magistério como profissão. 

A expressão ganha sentido junto aos relatos durante a apresentação do relatório 

pelo estagiário, sendo possível detalhar aspectos percebidos ao longo de sua trajetória no 

Estágio Supervisionado II na escola, onde criticamente, notou que algumas práticas do 

professor observado, se mostraram fragilizadas, dada à ausência de atitude didática em 

dinamizar as aulas e assim, tentar proporcionar aos alunos a superação de dificuldades de 

aprendizagem, indisciplina e desinteresse. 

Na segurança em apontar o que viu e vivenciou na escola, tais questões serviram, 

de base à elaboração do seu projeto de estágio intitulado: Uso de novas estratégias didáticas 

para a melhoria da qualidade do ensino de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental. 

E assim fez. Ainda no cumprimento da carga horária de estágio na escola, 

planejou algumas aulas como etapa do referido projeto, tendo o cuidado pedagógico de 

contemplar o levantamento prévio do aluno acerca do conteúdo e principalmente o uso de 

experimentos, conseguindo assim, um maior envolvimento dos estudantes, até mesmo da 

turma do 9º ano C, que se mostrava sempre dispersa durante as aulas. 

Ressalta-se que para chegar à condição de assumir a regência da sala de aula, 

considerou importante, a convivência com os alunos e professor, bem como o 

acompanhamento do planejamento do mesmo. A esse respeito, expressou na comunicação do 

seu relatório de estágio que o professor regente da turma, costuma planejar sozinho, tendo o 

livro didático como material indispensável à seleção do conteúdo definido para o mês.  
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Claramente, notou-se que em nenhum momento, o estagiário teve por completo o 

modelo de professor que viu na mediação das aulas de Ciências no 9º ano dessa escola 

observada, postura que converge ao fato de que 

 

muitas vezes nossos alunos aprendem conosco nos observando, imitando, mas 

também elaborando seu próprio modo de ser. Nesse processo, escolhem, separam 

aquilo que consideram adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos 

contextos nos quais se encontram. (PIMENTA; LIMA, p. 35). 

Elaborar o jeito de fazer direciona o estagiário a constituir seu jeito de ser 

professor, considerando que toda a convivência na escola, é válida, podendo algumas vezes, 

tornarem-se referências para o licenciando, seja na metodologia adotada no desenvolvimento 

das aulas, seja no trato com os alunos ou até mesmo na relação com seus pares. O que se nota, 

é que tudo isso, constitui os saberes da docência, essenciais ao sujeito que se lança à profissão 

do magistério, acreditando que tendo conhecimento e didática, conseguirá contribuir na 

formação de uma sociedade melhor.  

Nesse entendimento, convém a reflexão sobre a ideia de que “o estudante que se 

prepara para se tornar professor deve, ou ser capaz de demonstrar sua capacidade para 

promover uma aprendizagem desejada ou exibir comportamentos que seguramente a 

promovem”. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.501). Assim, na semana seguinte, 

observou-se o segundo aluno estagiário que será identificado por E2.  

E2 é um estudante que expressa não ter a pretensão de ser professor na Educação 

Básica, dizendo que até poderá assumir a docência, mas em decorrência de alguma 

necessidade, mas não é o seu desejo profissional. Mesmo assim, têm seguido os estudos na 

licenciatura se mostrando bastante empenhado, inclusive no Estágio Supervisionado II, a 

ponto de, diante da percepção na escola lócus do seu estágio, deparar-se com alunos com 

dificuldades na área de exatas, se dispôs voluntariamente a mediar aulas de reforço dois dias 

por semana. Iniciativa admirável, sobretudo pela escola que se mostrou feliz pelo avanço 

obtido nos resultados das avaliações externas. 

A atitude plausível parece contradizer a não intencionalidade desse estudante pela 

docência na Educação Básica, mas de fato, moveu-se numa ação ativa durante o Estágio II, 

buscando contribuir de forma significativa às fragilidades de aprendizado dos alunos, 

percebidas no decorrer das aulas em que se manteve observando a professora regente. Tais 

percepções instigaram o tema proposto ao projeto de estágio intitulado: “Motivação no estudo 

de Ciências no 9° ano A do Ensino Fundamental da Escola Maria do Carmo Andrade”.  
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As ações desse projeto se deram no desenvolvimento de algumas aulas sob sua 

regência, onde buscou ter sempre o cuidado de apontar tanto o contexto sócio histórico como 

científico do conteúdo, na perspectiva de superar aulas restritas à explicação e resolução de 

exercício como costumeiramente ocorre. E nesse compromisso, se empenhou na realização da 

penúltima aula do seu estágio, em que oportunamente, fizemos o acompanhamento in loco.  

O fato é que, ao mesmo tempo em que se mostrava preparado para realizar a aula; 

ao mesmo tempo em que se mostrava detentor dos conhecimentos requeridos ao conteúdo e 

com os recursos didáticos à sua disposição, deparou-se nessa regência, com alguns elementos, 

que na pouca experiência do licenciando, acabaram intervindo na dinamicidade de sua aula. 

Ocasionando uma breve insatisfação pessoal, por não ter ocorrido conforme pensado e 

planejado.  

Tal situação provoca refletir acerca de questionamentos propostos por Zabala, 

(1998, p. 199, apud SILVA, 2003, p. 11), quando indaga: “quem são os meus aprendentes? 

Que sabem os alunos em relação ao que quero ensinar? Que experiências tiveram? O que são 

capazes de aprender? Quais são os seus interesses? Quais são os seus estilos de 

aprendizagem?”. 

Indiscutivelmente, são questões que na perspectiva da avaliação do ensino e 

aprendizagem, se mostram muito bem-vindas, visto que cada planejamento deve contar com 

esse olhar avaliativo contínuo, para que de fato, se possa efetivar uma proposta de ensino que 

resulte em aprendizado. Para isso, demanda tempo de convivência com os alunos, que permita 

conhecê-los, saber o conhecimento prévio deles acerca do próximo conteúdo, bem como as 

experiências vivenciadas e os jeitos próprios de aprender. 

Essas percepções que se constroem no cotidiano da sala de aula, podem 

enquadrar-se no leque de saberes da docência, que uma carga horária do estágio não é capaz 

de comportar.  

Mas retomando à proposta de regência, dá-se continuidade, fazendo uma breve 

descrição das percepções obtidas no momento do acompanhamento desta atividade. 

E2 iniciou a aula após uma demorada chamada no diário de classe, sob orientação 

da professora regente da turma. Em seguida, com o tom de voz baixo, explanou sobre o 

conteúdo utilizando como apoio, a projeção de slides que por sua vez, estava pequena, não 

sendo tão visível aos alunos sentados ao fundo da sala. Na continuidade da abordagem do 

assunto, fez anotações no quadro, mas por ter uma grafia pequena, somente os alunos 

sentados nas primeiras filas, conseguiram ver melhor. Como ponto de elevação em sua 

regência, conta-se o momento em que propôs a atividade avaliativa da aula, com a resolução 
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de um caça-palavras, onde além de identificar os componentes químicos trabalhados, os 

alunos deveriam expressar o conceito. Com esta ação, conseguiu envolver mais os alunos, 

entregando pirulitos aos que interagiram com a emissão de respostas corretas. 

Como se observa, alguns elementos favoreceram ao baixo êxito da atividade, vista 

a ausência de interação dos alunos, associada à inquietação/dispersão, ocasionando certa falta 

de interesse naquele momento. 

Tais situações, de certa forma, configuram um processo de reprodução de uma 

postura pedagógica não tão alinhada ao público daquela faixa etária, contando ainda com 

fatores importantíssimos, como: número elevado de alunos na turma acondicionados num 

ambiente pequeno, sem circulação de ar natural, deixando-os quase sem espaço de 

movimentação; limitações de natureza estrutural, referente à temperatura do clima em sala de 

aula que por ser uma turma numerosa, a sala fica muito cheia e consequentemente bem 

quente, visto o horário de a aula ser no turno vespertino, onde os 3 (três) ventiladores que 

estavam funcionando, faziam muito mais barulho do que aliviavam o calor. 

Considera-se a postura do estagiário naquele momento, merecedora de 

ressignificação, vista a necessidade de adequação didática para a turma, além de considerar os 

aspectos referentes à ambiência e recursos didáticos, o que supõe pensar uma lógica pautada 

na reflexão de que 

O exercício de qualquer profissão é técnico, no sentido de que é necessária a 

utilização de técnicas para executar as operações e ações próprias. Assim, o médico, 

o dentista, necessitam desenvolver habilidades específicas para operar os 

instrumentos próprios de seu fazer. O professor também. No entanto, as habilidades 

não são suficientes para a resolução dos problemas com os quais se defrontam, uma 

vez que a redução às técnicas não dá conta do conhecimento científico nem da 

complexidade das situações do exercício desses profissionais. (PIMENTA, LIMA, 

2004, p. 37).  

Do ponto de vista didático, todas as situações percebidas na regência de E2, 

contribuíram à insatisfação do mesmo, nos oportunizando posteriormente, um momento de 

feedback dialógico, na perspectiva de orientá-lo ao desenvolvimento desses saberes da 

docência, visto que não basta ter o conhecimento, mas é preciso saber mediá-lo. Pois, como se 

viu, E2, detinha o domínio do conhecimento situado no plano de aula, mas lhe faltou naquele 

momento, os saberes da experiência e pedagógicos, que lhes ajudassem a conduzir a aula 

numa lógica com começo, meio e fim, levando em conta os saberes construídos até o 

momento na licenciatura, pondo-os em prática. 

Conscientes da construção de saberes da docência em processo, considera-se o 

fato em discussão, plenamente compreensível, lembrando que por vezes, até mesmo com 
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professor experiente, o êxito da ação pode ou não ocorrer como se previu, quanto mais com 

um estudante em formação.  

 A reflexão, se apoia na concepção de ser totalmente justificável, visto que o 

estagiário encontra-se em formação inicial e nesse ínterim, como já foi mencionado, o 

feedback sobre a performance e ação teórico-prática, passa a agregar sua formação, no sentido 

de se trabalhar as questões a serem desenvolvidas até à conclusão da licenciatura, tendo pela 

frente toda uma perspectiva de formação continuada, dada à permanente necessidade de 

aperfeiçoamento no que se faz ou deseja fazer no campo profissional, sobretudo, quando este, 

refere-se ao magistério. Nesse entendimento, concorda-se com o disposto no Parecer CNE/CP 

nº 28/2001, ao dizer 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”. (BRASIL, 2001, p. 9).  

O pensamento que argumenta e reconhece a necessidade da formação, se reafirma 

no mesmo Parecer CNE/CP nº 28/2001, dizendo que, 

 

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, significar 

e com isto administrar o campo e o sentido desta atuação. (BRASIL, 2001, p. 9). 

 

Claro, que no início da experiência, ainda não se tem a habilidade requerida para 

agir diante de situações que em determinado momento pareceu inesperadas. Porém, Pimenta, 

(2009, p. 20), coloca que 

Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre o que é 

ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes 

professores em toda a sua vida escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais 

foram os bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto 

é, não sabiam ensinar. Quais professores foram significativos em suas vidas, isto é, 

contribuíram para sua formação humana. 

Por esse ponto de vista, considera-se haver um saber prévio da experiência, mas 

que nada se sobrepõe ao momento de ver a própria experiência docente começando a se 

constituir. O que provoca um misto de sentimentos de vontade de fazer, insegurança, medo... 

Associado à iniciativa, busca de encorajamento, superação de timidez, regulagem da voz, 

performance corporal no deslocamento interno da sala, buscando alcançar a atenção de um 

aluno que por ventura esteja disperso, atenção à organização do ambiente da sala de aula, 

disponibilidade de recursos didáticos, materiais diversos, enfim. Sentimentos e providências 

tais, que configuram princípios dos saberes pedagógicos.  
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A sala de aula, por mais que se chegue com um planejamento estruturado, bem 

elaborado, por mais que o professor tenha conhecimento e experiência, a sala de aula nunca é 

a mesma. A sala de aula é um espaço escolar com a mesma turma, com o mesmo professor, 

mas não necessariamente com a mesma rotina, visto que esta pode ser diferente a cada dia, a 

cada semana, porque quem nela está, compõe uma heterogeneidade que precisa ser ouvida, 

que demanda atenção. Esse movimento de escuta pedagógica potencializa um fazer diferente 

a cada nova aula, daí a necessidade do professor construir os seus saberes pedagógicos. Algo 

que não se constrói na restrição de uma atividade pontual de regência durante o estágio. Leva-

se um tempo. E esse tempo, E2 terá com certeza. 

Fala-se nessa possibilidade, com base em suas expressões na comunicação do 

relatório, onde de forma consciente, percebe que pode contribuir com a educação pública e 

que a passagem pela escola, lhes dará um panorama de causas futuras ao exercício da 

pesquisa acadêmica e um maior significado para atuar na Educação Superior.  

Com a base conceitual e de vivência do estágio na licenciatura, é imprescindível 

percebê-lo como um componente curricular essencial no processo de formação de 

professores, onde cada hora investida tanto no estudo, como na observação e prática na 

escola, atribuem sentido ao curso e, sobretudo ao profissional que começa a se redefinir 

naquele espaço como aprendiz e que num futuro breve pode retornar ao ambiente para uma 

atuação profissional. Daí a necessidade de se encarar o estágio como um momento crucial à 

formação docente.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa configura-se num movimento de aproximação do objeto para 

estabelecer a interação necessária ao processo de investigação, que permitiu apreender os 

contextos inerentes aos sujeitos da pesquisa, que do ponto de vista do processo de ensino e 

aprendizado, tanto o professor como o aluno, puderam emitir suas opiniões, constituindo 

assim, o conteúdo que até o presente momento sofria cogitações obscuras que demandaram 

profundidade para desvelar-se numa ação contínua em busca de sentido.  

Nessa perspectiva, defende-se uma abordagem qualitativa, em que  

 

O termo pesquisa ganha novo significado, passando a ser concebido como uma 

trajetória circular em torno do que se deseja compreender, não se preocupando 

única e/ou aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas voltando o 

olhar à qualidade, aos elementos que sejam significativos para o observador-

investigador. (GARNICA, 1997, p. 111). 

 

Foi nesse percurso que se mobilizou o esforço necessário, num movimento que 

impulsionava afirmar que “o que eu quero é claridade, quero compreender a possibilidade de 

este apreender, se examino o seu sentido, quero ter diante dos meus olhos a essência da 

possibilidade de tal apreender, quero transformá-lo em dado”. (HUSSERL, 1989, p. 25). 

Na busca da essência do objeto, intencionalmente adotou-se como técnica de 

coleta de dados o uso de roteiros de entrevistas aos professores, que segundo a permissão dos 

mesmos, foram gravadas e posteriormente transcritas para iniciar-se o processo de análise.  

Nesse fazer metodológico, é importante considerar que segundo Gil (1999, p. 117 

apud SOBRAL, 2006, p. 64) a “entrevista é uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação”.  

Dessa forma, a referida coleta de dados, configurou-se no propósito de perceber 

no professor, a concepção de saberes da docência, podendo identificá-los, bem como analisar 

as dificuldades por ele enfrentada no processo ensino-aprendizagem, finalizando com a 

apresentação de sugestões de melhorias. 

Para os alunos em fase de conclusão do curso de Física, precisamente do 7º e 8º 

semestres, foi adotado o uso do questionário com aplicação presencial e via correio eletrônico.  

A elaboração do referido instrumento foi composta por questões similares às 

direcionadas aos docentes, objetivando perceber os pontos de vistas acerca do objeto 
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investigado. 

Sobre os docentes, ressalta-se que a princípio se pensava apenas na opinião dos 

pedagogos atuantes nesta licenciatura, mas as contribuições da banca de qualificação foram 

muito claras e significativas para se concordar com a implementação de melhorias, dentre 

elas, a ampliação do corpo docente da Física do IFCE campus Sobral, como respondentes da 

pesquisa. Dessa forma, contou-se com a participação de 2 (dois) pedagogos, 6 (seis) físicos e 

3 (três) matemáticos, observando que 1(um) pedagogo e 1 (um) físico participaram da fase de 

pré-teste do instrumento.    

Quanto aos discentes, totalizam 14 (quatorze), que segundo eles, em função da 

mudança de grade curricular do curso ocorrida no semestre 2018.1, muitos alunos que 

faltariam apenas algumas disciplinas para concluírem o curso, agora terão um semestre ou 

dois pela frente, por conta de pré-requisitos gerados na mudança.                                                                                                                                                                                                                                                 

A referida ação que tornou o processo de pesquisa iniciado junto aos sujeitos, 

demandou um plano metodológico para se estabelecer a análise qualitativa que segundo 

Bardin (1977, p. 21) buscou “a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo 

ou de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é tomado 

em consideração”. Essa percepção constituiu um ato de verificação com prudência.  

A caracterização desse compromisso metodológico colocou a pesquisadora na 

condição máxima de atenção, intencionando compreender para além dos significados 

“parecendo útil o recurso da análise de conteúdo”. (BARDIN, 1977, p. 29).  

Nessa perspectiva, a análise de conteúdo foi definida como um conjunto de 

técnicas de comunicação, requerendo uma descrição analítica, onde coube à pesquisadora, 

segundo Bardin (1977, p. 36) “delimitar as unidades de codificação ou as de registro”, ambas 

necessárias ao processo de análise categorial.  

Para tanto, é indispensável entender que a técnica da categorização sob o ponto de 

vista de Bardin (1977, p. 117) “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia) com os critérios previamente definidos”.  

Para isso, demandou instituir os critérios de categorização, que puderam emergir 

da leitura e interpretação num processo de inferência das mensagens.  

Porém, para que a interpretação se desse da forma prevista, foi importante, 

estabelecer um procedimento técnico apoiado no método da redução fenomenológica 

começando a partir de várias leituras do conteúdo das entrevistas e questionários, buscando 

identificar a ideia principal em cada resposta. O passo seguinte foi fazer a redução de cada 
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conteúdo, exprimindo a ideia principal e nesta, buscando uma síntese das falas dos 

participantes, em termos ou expressões que levassem à consolidação das respostas, conforme 

a compreensão de Sobral (2006). 

A redução fenomenológica se efetivou à medida que as extrações das unidades 

foram sendo feitas, em que as leituras textuais se deram de forma exaustiva e repetitiva, pois a 

essência das ideias de cada respondente foi se desvelando à medida que os textos respostas 

foram lidos e relidos várias vezes, retirando-se as unidades de sentido que foram agrupadas 

por apresentarem ideias similares. 

A cada geração de unidades de sentido, as mesmas foram analisadas em conjunto 

para se iniciar o processo de elaboração de novas categorias mediante a similaridade de 

conteúdo das anteriores.  

Assim, este movimento ficou em realização até a última tentativa, quando se 

percebeu que tais categorias já não permitiam reduções por apresentarem em si, conceitos 

próprios. Nesse momento, ocorreu o esgotamento, ação comum no processo de redução 

fenomenológica, detalhada na etapa descritiva da pesquisa mais adiante.  

 

4.1 Definição dos sujeitos da pesquisa para a coleta de dados 

 

Pensando na melhor forma de obtenção de informações, definiram-se dois grupos 

de participantes da pesquisa. Contou-se com a contribuição de estudantes em fase de 

conclusão do curso e dos professores das disciplinas pedagógicas e específicas do curso de 

Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral. 

 

4.1.1 A coleta de dados com os alunos 

 

Iniciou-se a coleta de dados com os alunos por meio do registro em questionário. 

A ação se efetivou diante da oportunidade de ter boa parte deles cursando a disciplina Gestão 

Educacional, sob a docência da pesquisadora no semestre 2018.2, no referido campus.  

Importante notar que, a identificação desse público se deu no primeiro encontro 

da disciplina, quando a turma interagiu na dinâmica de apresentação. Compondo a fala, parte 

dos alunos expressou desejo e ansiedade pelo término do curso, associado ao 

descontentamento com a mudança da grade curricular que postergou por mais um semestre ou 

um ano, a conclusão dos estudos. 
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Feita essa percepção, organizou-se para a aula seguinte, um momento com esses 

alunos, onde se explicou o contexto da pesquisa, bem como o objeto investigado que 

justificasse a participação preciosa dos mesmos. 

Antecedente a essa atividade, foi solicitado à Coordenadoria de Controle 

Acadêmico do IFCE campus Sobral, apoio na identificação (nome e contatos) dos alunos em 

fase de conclusão do curso. Ressalta-se que de forma atenciosa, obteve-se em pouco tempo, o 

retorno com a listagem dos alunos com indicação de endereço eletrônico.  

Com dados em mãos, realizou-se a comunicação via e-mail e obteve-se o retorno 

somente de 2 (dois) alunos que enviaram o questionário respondido conforme solicitado. 

Esses 2 (dois), juntaram-se aos questionários dos alunos que responderam presencialmente no 

encontro citado. 

Posteriormente, verificou-se que parte dos alunos indicados pelo setor, 

coincidentemente eram os mesmos em curso na disciplina mediada pela pesquisadora como 

informado anteriormente. 

De forma curiosa, fez-se uma leitura rápida das respostas, até mesmo para 

perceber o grau de compreensão dos alunos acerca dos questionamentos. Mas o que chamou 

mesmo a atenção foi o fato dos estudantes tratarem de forma tão apropriada algumas questões 

pedagógicas, revelando o processo de construção de conhecimento nesse aspecto que é tão 

relevante e indispensável na formação de professores. 

A percepção que assinala o conhecimento em pauta é reafirmada na construção 

dos saberes da docência, em que parte dos alunos fala se referindo às vivências durante os 

estágios supervisionados e nas ações escolares por intermédio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. 

Posterior a esse período de aplicação e breve reflexão do material colhido, 

continuou-se à espera de outros retornos com lembretes por e-mail, enviados aos mesmos. 

Mas infelizmente, não se obteve retorno, totalizando 13 (treze) questionários, visto que o 

instrumento obtido no pré-teste não compõe o quantitativo final de participantes. 

A etapa seguinte foi a transcrição do conteúdo contido nos questionários, que 

foram digitados em arquivo do editor de texto Word for Windows. O texto integral dos 

questionários foi organizado em um anexo, à parte, do texto da dissertação. 
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4.1.2 A coleta de dados com os professores 

 

A coleta de dados obtida junto aos docentes se deu por meio do registro em 

entrevistas, captado pelo gravador de áudio do celular, sendo previamente acordada com cada 

professor, a permissão para gravação.  

Todos os professores participantes foram receptíveis, embora alguns tenham 

expressado a princípio, que não deveriam participar ou até mesmo que seriam entrevistas que 

não agregariam tanto ao trabalho, mas consciente do êxito, coube o agradecimento da 

pesquisadora pela estimada contribuição. 

Ao falar-se em êxito, parece até que foi algo fácil de articular. Porém, sentiu-se 

um pouco de dificuldade, tendo em vista que a maioria dos docentes reside fora de Sobral, 

cabendo um agendamento com antecedência e propício a um novo agendamento, em função 

dos compromissos acadêmicos de rotina, conforme ocorreu com alguns. 

Independentemente da agenda antecipada, aproveitava-se sempre os tempos de 

permanência no campus, e de forma atenta, a pesquisadora se mantinha em prontidão aos 

professores que por ventura se colocassem à disposição. Dessa forma, foi possível entrevistar 

4 (quatro) professores numa mesma tarde. 

Animada com a experiência, achando que logo conseguiria com os demais, teve-

se a vivência de esperas, de adiamentos e até mesmo de desistência, dado o fato de 

aproximação do recesso acadêmico no final do ano de 2018. E assim, aconteceu. Não foi 

possível entrevistar um dos docentes agendados, pelo fato do mesmo ter viajado logo que 

concluiu a última semana de aula. 

Ainda compondo o fator dificuldade, coloca-se o contato ignorado por um 

professor, que não deu nenhum posicionamento aos e-mails enviados. E por demonstrar uma 

postura fechada ao diálogo pedagógico, a pesquisadora sentiu-se inibida a procurá-lo 

pessoalmente.  

Frente ao contexto exposto, não se pode deixar passar despercebida uma questão 

relevante nesse processo, que se agrega a obtenção dos dados. Trata-se da oportunidade de 

diálogo da pesquisadora com os docentes participantes da pesquisa, que até então era muito 

tímido. E para tornar a entrevista, uma ação digna de suas contribuições, viu-se a importância 

de fazer uma breve apresentação do objeto de pesquisa, contextualizando-o ao processo de 

percepções que deram origem ao mesmo.  

Nesse movimento dialógico, notou-se uma escuta atenciosa de todos e de forma 

receptiva, responderam as indagações anunciadas na entrevista. 
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Considera-se que todas as falas tiveram seu grau de importância, expressadas por 

profissionais que acima de tudo, exercem o ato da docência com motivação, mostrando-se 

felizes no que fazem, agindo por vezes, de forma solidária às causas dos alunos, sobretudo, 

dos que residem em outros municípios. 

A próxima etapa foi a transcrição do conteúdo contido no arquivo do celular. A 

reprodução desse material se deu por meio de escuta atenta e, simultaneamente, era feita a 

digitação em arquivo do editor de texto Word for Windows. O texto integral das entrevistas 

foi organizado em um anexo, à parte, do texto da dissertação. 

 

4.2 A técnica de coleta de dados  

 

Ao tratar do questionário e da entrevista como técnica utilizada nesta coleta de 

dados pode-se considerar que “verdadeiramente, os questionários e entrevistas são meios 

"neutros" que adquirem vida definida quando o pesquisador os ilumina com determinada 

teoria”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 137).  

Nessa condição, definiu-se o uso do questionário para os alunos em fase final da 

licenciatura e a entrevista para os docentes das disciplinas pedagógicas e específicas do curso. 

Para ambos os instrumentos, elaborou-se um conjunto de 6 (seis) questões, 

apresentando indagações similares, objetivando captar tanto dos estudantes, como dos 

docentes, indícios necessários à compreensão do objeto investigado.  

Intencionando uma melhor compreensão, convém perceber especificamente o 

conceito de cada técnica, para se entender o viés de sua aplicabilidade. Assim, o “questionário 

pode ser definido como uma técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, 

crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador 

(a) deseja registrar para atender os objetivos de seu estudo”. (OLIVEIRA, 2008, p. 83). 

De fato, o uso do questionário cumpriu seu papel, tendo em vista o registro de 

expressões dos estudantes que transcendem o teor de respostas às indagações colocadas. 

Claramente, os textos apresentam não só informações, mas principalmente, percepções 

armazenadas na memória que retratam contextos de vivências em sala de aula que fizeram ser 

os estudantes que são até aquele momento e os profissionais que serão no futuro, sobretudo, 

quando se trata do processo de formação docente que a licenciatura em Física se empenha. 

Quanto aos docentes, optou-se como técnica de coleta de dados a entrevista 

estruturada que segundo Gil (2002, p. 117) é “estruturada quando se desenvolve a partir de 

relação fixa de perguntas”.  
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Na percepção da pesquisadora, mediar uma lista fixa de perguntas, foi uma forma 

de apresentar-se aos docentes como uma ação rápida sem precisar investir muito tempo, além 

de corroborar ao processo de transcrição e interpretação. Ademais a esse aspecto, considera-se 

o ponto de vista de Oliveira (2008, p. 86) quando afirma que “a entrevista é um excelente 

instrumento de pesquisa por permitir a interação entre pesquisador (a) e entrevistado (a) e a 

obtenção de descrições detalhadas sobre o que se está pesquisando”.  

É bem verdade a fala da autora, visto que a entrevista se inicia por um processo de 

aproximação pessoal do pesquisador (a) com o entrevistado (a) e a partir de então há um 

compartilhamento do compromisso da pesquisa que conta com a disposição do outro para 

alcançar o êxito da investigação. 

É percebido também que na entrevista há naturalmente um processo de 

detalhamento dos fatos por parte do entrevistado, principalmente quando o sujeito se coloca 

por inteiro na ação. Assim, sente-se à vontade e na espontaneidade do diálogo se motiva a 

contribuir e a fala vai longe. Por vezes, parece querer explicar a fundo sua opinião e nesse 

movimento expressivo, apresenta elementos importantes que transcendem à solicitação da 

pergunta. 

Por outro lado, esse detalhamento se amplia, a ponto de sair do foco da questão, 

demandando uma atenção máxima do (a) pesquisador (a) no processo de análise, para tentar 

captar a unidade de sentido ali presente. 

Foi notável, que do conjunto de informações obtidas via fontes primárias, a 

tentativa contínua se voltava à análise do significado que os sujeitos atribuem ao papel da 

licenciatura em Física no processo de formação de professores para a Educação Básica. E de 

forma considerável, coloca-se que, atrelado a esse processo, manteve-se integralmente um 

olhar revestido pela avaliação do processo ensino-aprendizagem que buscava na subjetividade 

dos participantes, relacionar as ações do professor e o aprendizado dos alunos na construção 

dos saberes da docência. 

 

4.3 Análise descritiva da pesquisa  

 

Para efetivação de uma análise mais atenta do conteúdo contido no material 

coletado tanto dos alunos como dos professores, a análise qualitativa se utilizou da descrição. 

Para isso, cada instrumento permitiu à pesquisadora, a condição de realizar a análise dos 

dados, tendo o zelo de observar informações complementares e por vezes, úteis na 

compreensão geral do objeto investigado. 
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É importante perceber, que ambos os instrumentos foram compostos por duas 

partes, estando a primeira tratando do perfil dos participantes e que será descrita inicialmente. 

A parte seguinte estará descrita na análise dos dados da investigação, onde a pesquisadora 

desenvolve a referida análise utilizando-se do método da redução fenomenológica de Edmund 

Husserl. 

 

4.3.1 Análise descritiva do perfil do aluno 

 

Inicia-se a descrição da primeira parte contida no questionário que trata do perfil 

do aluno como respondente à solicitação da indicação de três informações: 

1 - Faixa etária 

2 – Sexo 

3 - Ano referente à entrada no curso de licenciatura. 

Na sequência, estão representadas as respostas dadas às três perguntas. 

 

        Tabela 2 -  Faixa etária 

Idade Número de alunos 

20 - 26 anos 8 

26 – 29 anos 1 

29 – 32 anos 3 

Acima de 32 anos 1 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se observa, a idade dos licenciandos predomina na faixa etária de 20 a 26 

anos de idade, demonstrando ser um público bem jovem e que vem construindo um 

amadurecimento cognitivo ao longo do curso, na perspectiva de assumir uma sala de aula 

como é pretensão estabelecida por parte de alguns. Enquanto que outros, mesmo tendo a 

expectativa da colação de grau, parecem esperar para ver o que e como será. 

Enquanto isso se sabe da demanda existencial que a escola atual vivencia pela 

falta de professores licenciados em Física, o que de certa forma, caracteriza um cenário de 

perspectivas de trabalho aos jovens futuros professores que essa instituição formadora logo 

em breve disponibilizará ao mercado. 

       Tabela 3 -  Sexo 

Masculino Feminino 

12 1 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

Expressivamente, pode-se dizer que a formação em Física mesmo sendo 
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licenciatura, predominantemente é uma área escolhida pelo sexo masculino, o que supõe 

pensar sobre o conservadorismo didático da área de exatas, que culturalmente se expressa a 

ideia de ser um curso difícil, que por um lado, fortalece um gosto pela formação em bacharel 

e por outro, se torna uma formação pouco atrativa ao sexo feminino.  

 

              Tabela 4 -  Ano referente à entrada no curso 

Ano Número de alunos 

2009 2 

2011 1 

2013 2 

2014 2 

2015 6 
             Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se vê, há alunos que estão no curso há 1 (uma) década, possivelmente 

ingressante na época de abertura do curso no campus do IFCE de Sobral.  

Certamente, esses alunos devem ter seus motivos que justifiquem o tempo 

prolongado na instituição, que do contrário, daria para colar grau em 2 (dois) cursos. Mas 

como sujeitos permanentes na condição de veteranos até o presente momento, devem ter 

testemunhado contextos diversos no campus como um todo e, sobretudo no curso, o que leva 

a pensar no grau de significância contido em suas falas que agregam à pesquisa. 

 

4.3.2 Análise descritiva do perfil do professor 

 

Dá-se prosseguimento à análise descritiva, apresentando o perfil do respondente 

professor, que no início da entrevista lhe foi solicitada a indicação de 4 (quatro) informações: 

1 - Faixa etária 

2 – Sexo 

3 – Formação acadêmica 

4 – Tempo de trabalho na instituição 

Na sequência, estão representadas as respostas dadas às 4 (quatro) perguntas. 

 

        Tabela 5 -  Faixa etária 

Idade Número de docentes 

25 - 35 anos 6 

35 – 45 anos 2 

45 – 55 anos - 

Acima de 55 anos 1 
              Fonte: dados da pesquisa 
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Observa-se uma fase jovem no perfil do corpo docente participante desta 

pesquisa, sendo possível perceber no dia-a-dia a disposição cognitiva e dinâmica necessária 

para envolverem-se nas demandas do curso, além da disposição física ao deslocamento 

semanal que a maioria faz ao retornar para casa no término da carga horária em sala de aula. 

Tal ocorrência que constitui a rotina de trabalho de vários docentes se dá ao longo dos dias, 

tendo em vista a lotação dos mesmos que sempre pedem preferência para o início da semana.   

 

        Tabela 6 -  Sexo 

Masculino Feminino 

9 - 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

Muito próximo ao dado dos alunos, verifica-se que entre os docentes participantes 

da pesquisa, predomina a ocupação masculina. Para quebrar um pouco essa prevalência no 

curso, coloca-se que havia além da pesquisadora, outra professora no quadro, só que a mesma 

foi respondente no pré-teste do roteiro de entrevista. 

 

    Tabela 7 -  Formação acadêmica 

Sujeitos participantes Titulação 

Sujeito 1 Bacharelado em Física; Curso de 

Formação pedagógica; Mestrado em 

Engenharia Mecânica 

Sujeito 2 Bacharelado em Física; Mestrado no 

Ensino de Física; Doutorando em 

Astrofísica 

Sujeito 3 Licenciatura em Matemática; Mestrado 

em Educação 

Sujeito 4 Licenciatura em Física; Mestrado no 

Ensino de Física 

Sujeito 5 Licenciatura em Física; Mestrado em 

Engenharia Mecânica; Doutorando em 

Engenharia de Teleinformática 

Sujeito 6 Licenciatura em Matemática; Mestrado 

em Matemática 

Sujeito 7 Licenciatura em Pedagogia; Mestrado em 

Políticas Públicas 

Sujeito 8 Bacharelado em Matemática; Mestrado 

em Matemática 

Sujeito 9 Licenciatura em Física; Mestrado em 

Ensino de Ciências e Matemática 
          Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados apontam a formação acadêmica com uma titulação crescente, 
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evidenciando o grande potencial do quadro docente do curso pesquisado. O que eleva 

consideravelmente o nível de formação dos alunos, dos quais atuam como professores 

formadores. 

A referida informação foi solicitada aos professores durante a entrevista com o 

objetivo de perceber melhor o perfil da ação docente, que normalmente tende-se a reproduzir 

um pouco do que vivenciaram na formação inicial, mesmo sendo em licenciatura como é o 

caso do docente abaixo, que ao reportar-se à sua dificuldade em sala de aula, busca na 

memória, o modelo de professor que teve na condição de licenciando em Matemática.  

 

[...] por outro lado, eu também identifico por parte do professor e não vejo nada de 

mal nisso. É algumas dificuldades também. Então, em alguns momentos, uma parte 

da turma entende, a outra não entende. E às vezes eu fico me perguntando: e agora, o 

que fazer? Continuo o curso como se todos tivessem entendendo ou dou uma freada 

e tento trabalhar com os alunos que estão com um pouco mais de dificuldade? 

Então, até hoje também, eu percebo e me faço essa pergunta e sempre fico em 

dúvida na hora de qual caminho devo seguir. Normalmente, como eu aprendi na 

minha vivência em sala de aula no curso de que eu passei, normalmente os 

professores seguem adiante e não importa muito o que acontece com a turma de 

modo geral. Então, para eles, tanto faz reprovar 10%, 90%. E infelizmente como eu 

fui tratado assim, me criei nesse meio, tenho um pouco dessa visão. (Sujeito de 

pesquisa - professor, nº 3). 
 

A postura do professor convoca a refletir acerca desse saber da docência por ele 

construído no seu processo de formação inicial e posto em prática no exercício da função em 

sala de aula. Mesmo porque, enquanto falava na entrevista, passava a impressão de uma 

reprodução consciente e por vez resistente por não ter tido outras referências. Daí, prende-se 

ao modelo recebido e que o leva a proceder dessa forma porque foi assim que aprendeu. 

A esse respeito, lembra-se da modelagem, conhecida como mecanismo de 

aprendizagem por imitação de um modelo, reafirmada nas palavras de Pozo e Crespo (2009, 

p. 33) quando dizem que “pela exposição a modelos, adquirimos muitas inclinações e 

aversões, muitos preconceitos e muitas pautas de conduta. Os alunos tendem a adotar, em seu 

aprendizado, atitudes congruentes com os modelos que receberam”. 

Tal questão recai na referência que foi dada ao referido professor, pois 

claramente, expressa a prática em sala de aula como um aprendizado na sua formação e 

mesmo tendo um pouco dessa visão, como afirma, é esse pouco que prevalece nas suas 

tomadas de decisões. Nesse sentido, é importante perceber que a modelagem ou 

aprendizagem por imitação 

 

costuma ser um processo de aprendizagem que é mais implícito do que explícito, 

durante o qual muitas vezes nem o professor nem o aluno percebem que o 
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aprendizado está acontecendo. Por isso, é especialmente importante que os 

professores adquiram consciência não só das atitudes que desejam em seus alunos, 

mas também daquelas que, muitas vezes inconscientemente, expressam em suas 

condutas. (POZO; CRESPO, 2009, p. 33). 

 

Diante do pouco contato com o professor no tempo da entrevista e consciente de 

uma percepção aguçada de sua fala, nota-se certa ausência dessa compreensão explanada 

pelos autores citados acerca do fato em discussão.  

A situação em questão, tende-se a perpetuar no âmbito da formação acadêmica na 

qual o professor atua, tornando-se consequentemente uma referência procedimental aos 

alunos que têm em sala de aula e que serão professores nos próximos anos. Porque mesmo 

desprovido de intencionalidades na reprodução da ação, o agir didático, é continuamente 

observado e processualmente o aluno vai se apropriando, sobretudo, quando há concordância 

da prática. E assim, o ciclo conservador se mantém. 

O fato, que se agrega à análise do objeto investigado, permite pensar a respeito da 

construção da identidade do professor, que na opinião de Pimenta (2009, p. 19), “uma 

identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições”. Nessa perspectiva, 

pode-se alimentar a ideia de mudanças na prática docente, quando esta, por sua vez, abrir-se à 

experimentação de vivências que possibilitem pensar e agir diferente.  

O tempo de encontro e escuta junto aos docentes durante a pesquisa, foi oportuno 

para captar um pouco do perfil na ação didática e perceber que na heterogeneidade do grupo, 

há sim, quem pense e faça diferente. A constatação se dá na apreciação da fala de outro 

docente ao expressar sua prática no processo de preparação dos alunos para a atuação na 

Educação Básica:  

[...] então, o que eu busco fazer na minha disciplina é sempre voltar um pouco, 

sempre tentar revisar os conteúdos que teoricamente, eles deveriam ter visto e 

aprendido no ensino médio, antes de passar para pontos mais complexos, para 

discussões mais complexas. Até pensando nisso, pensando nele como um futuro 

professor da Educação Básica, eu acho que às vezes é importante a gente voltar a 

discutir esses conceitos de Física, que são ministrados na Educação Básica. São até 

mais importantes para eles isso, do que eu simplesmente começar a complicar tudo e 

a tratar sobre coisas extremamente complexas que o licenciando não vai 

futuramente, possivelmente não vai usar na sua atividade de docente na Educação 

Básica. Então, eu sempre gosto de revisar com eles a Física básica, a Física que eles 

vão realmente ensinar na Educação Básica futuramente né, antes de passar para 

temas mais complexos e considero que isso faz parte de um amadurecimento 

cognitivo, vamos dizer assim. Por mais que sejam conhecimentos básicos, eles 

teoricamente viram no ensino médio, mas eu acho que a construção do 

conhecimento deve ser feita assim a partir de um amadurecimento, vendo primeiro 

coisas mais básicas depois partindo para temas mais complexos. Então, nesse 

âmbito, eu avalio que a preparação de um modo geral aqui no campus Sobral é bem 

feita, considerando a qualidade dos professores que temos e o cuidado que eu vejo 

que o nosso grupo de professores tem em relação a isso. (Sujeito de pesquisa - 
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professor, nº 5). 
Esse professor que foi licenciando na sua formação inicial demonstra colocar em 

prática os saberes necessários à docência com o profissionalismo requerido e construído na 

experiência. O que convoca a pensar que  

Um professor caracteriza-se não apenas pelo domínio de conhecimentos 

profissionais diversos (conhecimentos ensinados, modos de análise das situações 

conhecimentos relativos aos procedimentos de ensino, etc.), mas também por 

esquemas de percepção, de análise, de decisão, de planejamento, de avaliação e 

outros, que lhe permitam mobilizar os seus conhecimentos em uma determinada 

situação. (PAQUAY; PERRENOUD; ALTET; CHARLIER, 2001, p. 12). 

 

Observa-se que os adjetivos apontados pelos autores que caracterizam a profissão 

docente, convergem com o pensar do referido professor (sujeito nº 5), evidenciando seu perfil 

docente em sala de aula, uma vez que, ao definir os saberes da docência, apresenta elementos 

imprescindíveis ao processo de ensino e aprendizado, como se ver a seguir: 

O que, eu definiria como saber da docência? Acho que talvez o conhecimento do 

indivíduo enquanto está assumindo a figura de docente. É o conhecimento do 

indivíduo nas práticas de ensino, aprendizagem, avaliação do ensino, enfim. Quando 

se fala nisso, aí a gente permeia sobre todos os âmbitos. Desde a preparação de um 

planejamento da aula, de um plano de aula bem definido e dentro do propósito 

daquela disciplina, daquele curso, enfim, começando daí, até, enfim, passando pela 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem, sei lá, até de repente, intermediar 

conflitos com alunos, relação aluno professor, [...] enfim. (Sujeito de pesquisa - 

professor, nº 5). 

 

Dessas práticas em que mostra uma ação didática diferenciada, pode-se atribuir o 

teor de relevância à questão da avaliação da aprendizagem apontada pelo docente, supondo 

crer, que no seu fazer cotidiano, a avaliação em sala de aula se faz presente como um 

“processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões 

na sala de aula”. (RUSSELL; AIRASIAN, 2014, p. 12). 

Essa postura, considerada desejável no fazer docente, legitima os preceitos 

pedagógicos desenvolvidos ao longo da formação na licenciatura do professor formador, que 

por sua vez deve fazer uso no exercício da profissão em sala de aula, sobretudo, quando esta 

propõe formar professores para a Educação Básica.  

Para concluir a primeira parte da entrevista, foi direcionada aos docentes, a 

indagação referente ao tempo de atuação no IFCE, campus Sobral, conforme segue: 

        Tabela 8 -  Tempo de trabalho na instituição  

Tempo Número de professores 

1 ano – 1 ano e meio 2 

3 anos 2 

4 anos 3 

6 anos  1 

9 anos 1 
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              Fonte: dados da pesquisa 

Tomar conhecimento do tempo de atuação docente no local da pesquisa, ganha 

sentido, tendo em vista o sentimento de pertença necessário ao bom funcionamento, seja qual 

for o curso, principalmente quando este, tem como premissa, a formação de professores.  

Têm-se dado ênfase a expressão voltada à formação de professores, por notar-se 

na fala de alguns docentes que nem sempre há a preocupação de formar os estudantes na 

completude que a licenciatura demanda.  

Embora, sejam todos conscientes que o curso é uma licenciatura, o cerne do 

trabalho docente em sala de aula, muitas vezes pesa sobre a aquisição do conhecimento 

específico, seja em Física propriamente dita ou Matemática para a compreensão de algum 

fenômeno físico, conforme diz o professor, “é uma das teclas que eu mais bato. É realmente 

tentar fazer com que os conceitos, mesmo, entrem na cabeça deles e eles tentem explicar tudo 

a partir desses conhecimentos. Isso ai, eu acho fundamental”. (Sujeito de pesquisa - professor 

nº 1).  

Firme no seu posicionamento, o referido professor continua dizendo que 

 

Fora isso, é ensinar abrir conta, até porque eu também gosto disso. Sempre, por 

exemplo que eu chego numa equação, eu não simplesmente jogo a equação. Eu 

gosto de sair com meus alunos desde o começo desenvolvendo até chegar na 

equação final. Então, esse raciocínio matemático, esse abrir de contas, eu acho muito 

importante. Então, isso eu tento passar. Fora isso, realmente é ensinar a eles a 

resolver questão. São essas três teclas que eu bato muito: abrir conta para explicar os 

fenômenos, o conteúdo teórico para poder explicar os fenômenos físicos e resolver 

questão. É assim que eu faço (Sujeito de pesquisa - professor, nº 1). 
 

Argumentar essa postura didática é algo pulsante vista a necessidade de se pensar 

a formação de professores na sua plenitude, considerando todos os aspectos necessários ao 

licenciando para que este ingresse na carreira do magistério na escola básica com a 

competência requerida ao ato da docência. Contudo, Ausubel (1978, apud CARVALHO e 

GIL-PEREZ, 2011, p. 32) alerta que  

É preciso não esquecer que o chamado ensino tradicional, isto é, por transmissão de 

conhecimentos já elaborados, constitui um modelo coerente, muito difundido, que 

engloba todos os aspectos da aprendizagem das Ciências, motivo pelo qual sua 

transformação exige tanto um conhecimento claro e preciso de suas deficiências 

como a elaboração de um modelo alternativo igualmente coerente e de maior 

eficácia geral. 

 

A questão que se discute, é que nesse agir tradicional que o professor formador 

diz ser essencial, acaba centrando-se no ensino do conhecimento específico da área, dando 

pouca importância a outros saberes da docência com o mesmo grau de significância.  

Mesmo configurando-se uma situação difícil de reverter junto a alguns docentes 
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pesquisados, insiste-se na importância de se refletir a prática, para que processualmente, os 

professores que se posicionam resistentes às mudanças, possam perceber que pode ser e fazer 

acontecer diferente, abrindo-se à compreensão de que 

Os saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 

mediatizada pela de outrem, seus colegas de trabalho, os textos produzidos por 

outros educadores. (PIMENTA, 2009, p. 20). 

 

Nesta busca incessante, chega-se à segunda parte de composição dos referidos 

instrumentos, onde se fará a análise dos dados da pesquisa, com base no método da redução 

fenomenológica de Edmund Husserl.  

 

4.4 Análise de dados à luz da redução fenomenológica de Edmund Husserl 

 

Para se chegar à fase de análise dos dados, considera-se relevante a oportunidade 

de busca vivenciada pela pesquisadora, num movimento favorável à ampliação da percepção 

dos fatos para se alcançar a compreensão do fenômeno. Nesse sentido, é prudente distinguir 

fato de fenômeno.  

Martins e Bicudo (1989, apud GARNICA, 1997, p. 112) corroboram, apontando 

que “fatos são eventos, ocorrências, realidades objetivas, relações entre objetos, dados 

empíricos já disponíveis e apreensíveis pela experiência, observáveis e mensuráveis”. Assim 

sendo, não há como discordar, tendo em vista que tanto as ocorrências como os eventos, 

constituem realidades que ora, são observadas, ora, são despercebidas, ora, vivenciadas com 

fulgor, enfim, movimentos que perpassam o cotidiano de quem está imerso na rotina, seja 

como aluno ou docente. 

Quanto ao fenômeno, convém torná-lo o mais compreensível possível. Assim, 

Martins e Bicudo (1989, apud GARNICA, 1997, p. 112) acrescentam, trazendo a etimologia 

da palavra que 

vem da expressão grega fainomenon e deriva-se do verbo fainestai que quer dizer 

mostrar-se a si mesmo. Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra, que se 

manifesta. Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa trazer 

à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, entendida como fos, que quer dizer luz, 

aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa aquilo onde algo pode tornar-se 

manifesto, visível em si mesmo.  

 

A ideia de compreender o fenômeno manifesto em si mesmo, configura o papel da 

“pesquisa qualitativa na modalidade do fenômeno situado e de enfoque fenomenológico”. 

(GARNICA, 1997, p. 112). 
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É nesse propósito que se faz menção ao processo de coleta de dados, reafirmando 

que foi feito mediante adoção das técnicas de registro via questionário para os alunos e por 

meio de entrevistas com os docentes, tendo como próximo passo, o ato da transcrição dos 

questionários recolhidos e dos áudios das entrevistas arquivados no celular.  

É válido colocar que a reprodução dos áudios, se deu numa escuta atenta e, 

simultaneamente, era feita a digitação em arquivo do editor de texto Word for Windows.  

Num compromisso atencioso, o texto integral dos questionários e das entrevistas 

foi organizado em um anexo, à parte, do texto da dissertação. Porém, para que a reprodução 

das entrevistas fosse fidedigna, foi preciso ouvir várias vezes todo o material, haja vista as 

interferências de ruídos no ambiente e principalmente a variação da frequência da voz, que 

ora falavam alto, ora, falavam baixo, além da qualidade da dicção de alguns professores. 

No caso da reprodução textual dos questionários, a leitura se repetiu algumas 

vezes em função da grafia e até mesmo da ortografia, visto ser comum, alunos em nível 

superior terem pouca atenção com a escrita. 

Dado o término da digitação dos questionários e entrevistas, iniciou-se o processo 

de leitura, que Sobral (2006, p. 86) caracteriza por “leituras de reconhecimento, exploratória, 

seletiva, reflexiva, crítica e interpretativa, no sentido de haver a familiarização com o 

conteúdo ali apresentado”.  

Importante ressaltar, que esta ação se repetiu o tanto quanto necessário, para se 

fazer cumprir o que se pode chamar de círculo hermenêutico que Schmidt (2014, p. 16), 

afirma ser “ uma expressão que significa que as partes só podem ser compreendidas a partir 

de uma compreensão do todo, mas que o todo só pode ser compreendido a partir de uma 

compreensão das partes”. Esta ação, porém, configura-se uma etapa fundamental aplicada 

neste trabalho para consolidar a metodologia da redução fenomenológica de Edmund Husserl. 

Para cada aluno respondente ao questionário foi atribuído um número, 

denominando-os de sujeito de pesquisa - aluno nº 1, sujeito de pesquisa - aluno nº 2,..., sujeito 

de pesquisa - aluno nº 13. No caso dos docentes, definiu-se de forma similar, substituindo 

apenas a palavra aluno por professor, ficando: sujeito de pesquisa -professor nº 1, sujeito de 

pesquisa - professor nº 2,..., sujeito de pesquisa - professor nº 9.  

Para tornar mais clara a comunicação, pode-se dizer que os 13 (treze) alunos 

responderam as 6 (seis) questões do questionário, totalizando 78 (setenta e oito) respostas. 

Já os docentes, que foram 9 (nove), responderam as 6 (seis) perguntas da 

entrevista, totalizando 54 (cinquenta e quatro) respostas.  

Todas as respostas foram analisadas. 
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Quadro 4 – Representação da quantidade de unidades textuais dos alunos 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 

Sujeito 

aluno 1 

Resposta 1 Resposta 

14 

Resposta 

27 

Resposta 40 Resposta 

53 

Resposta 66 

Sujeito 

aluno 2 

Resposta 2 Resposta 

15 

Resposta 

28 

Resposta 41 Resposta 

54 

Resposta 67 

Sujeito 

aluno 3 

Resposta 3 Resposta 

16 

Resposta 

29 

Resposta 42 Resposta 

55 

Resposta 68 

Sujeito 

aluno 4 

Resposta 4 Resposta 

17 

Resposta 

30 

Resposta 43 Resposta 

56 

Resposta 69 

Sujeito 

aluno 5 

Resposta 5 Resposta 

18 

Resposta 

31 

Resposta 44 Resposta 

57 

Resposta 70 

Sujeito 

aluno 6 

Resposta 6 Resposta 

19 

Resposta 

32 

Resposta 45 Resposta 

58 

Resposta 71 

Sujeito 

aluno 7 

Resposta 7 Resposta 

20 

Resposta 

33 

Resposta 46 Resposta 

59 

Resposta 72 

Sujeito 

aluno 8 

Resposta 8 Resposta 

21 

Resposta 

34 

Resposta 47 Resposta 

60 

Resposta 73 

Sujeito 

aluno 9 

Resposta 9 Resposta 

22 

Resposta 

35 

Resposta 48 Resposta 

61 

Resposta 74 

Sujeito 

aluno 10 

Resposta 

10 

Resposta 

23 

Resposta 

36 

Resposta 49 Resposta 

62 

Resposta 75 

Sujeito 

aluno 11 

Resposta 

11 

Resposta 

24 

Resposta 

37 

Resposta 50 Resposta 

63 

Resposta 76 

Sujeito 

aluno 12 

Resposta 

12 

Resposta 

25 

Resposta 

38 

Resposta 51 Resposta 

64 

Resposta 77 

Sujeito 

aluno 13 

Resposta 

13 

Resposta 

26 

Resposta 

39 

Resposta 52 Resposta 

65 

Resposta 78 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 5 – Representação da quantidade de unidades textuais dos professores 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 

Sujeito 

professor 

1 

Resposta 1 Resposta 

10 

Resposta 

19 

Resposta28 Resposta 

37 

Resposta 46 

Sujeito 

professor 

2 

Resposta 2 Resposta 

11 

Resposta 

20 

Resposta 29 Resposta 

38 

Resposta 47 

Sujeito 

professor 

3 

Resposta 3 Resposta 

12 

Resposta 

21 

Resposta 30 Resposta 

39 

Resposta 48 

Sujeito 

professor 

4 

Resposta 4 Resposta 

13 

Resposta 

22 

Resposta 31 Resposta 

40 

Resposta 49 

Sujeito 

professor 

5 

Resposta 5 Resposta 

14 

Resposta 

23 

Resposta 32 Resposta 

41 

Resposta 50 

Sujeito Resposta 6 Resposta Resposta Resposta 33 Resposta Resposta 51 
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professor 

6 

15 24 42 

Sujeito 

professor 

7 

Resposta 7 Resposta 

16 

Resposta 

25 

Resposta 34 Resposta 

43 

Resposta 52 

Sujeito 

professor 

8 

Resposta 8 Resposta 

17 

Resposta 

26 

Resposta 35 Resposta 

44 

Resposta 53 

Sujeito 

professor 

9 

Resposta 9 Resposta 

18 

Resposta 

27 

Resposta 36 Resposta 

45 

Resposta 54 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pode-se afirmar que o procedimento de análise descritiva teve início pela leitura 

das respostas dos questionários e em seguida das entrevistas, fazendo uma síntese das falas, 

percebendo o conteúdo e principalmente a ideia principal, tanto na expressão do aluno, como 

na fala do professor. 

O referido procedimento se fundamenta na ideia de que “captada pela escrita, a 

descrição dá indicativos de como o sujeito percebe o fenômeno, que vai se revelando ao 

mesmo tempo em que as descrições, agora transcritas, vão sendo analisadas”. (GARNICA, 

1997, p. 115). 

A partir desse processo de análise inicial, prosseguiu-se ao segundo passo que foi 

fazer as reduções de cada conteúdo, buscando novamente a ideia principal do conjunto de 

ideias, condensando as respostas sem perder de vista o que as questões solicitavam. 

Verifica-se como exemplo a resposta dada pelo sujeito de pesquisa - aluno nº 1, à 

primeira questão que indagava: o que você entende por saber (es) da docência? O mesmo diz 

que “correspondem ao conjunto de saberes ou conhecimentos necessários para o pleno 

exercício da função, abrangendo conhecimentos didáticos e pedagógicos específicos e 

metodológicos das áreas de ensino e afins”. 

Em acordo com o contexto explorado, a unidade de sentido ressaltada nesse 

conteúdo foi conhecimentos específicos e metodológicos. Metodológico por compreender o 

aspecto didático e pedagógico mencionado no início da fala do sujeito. Em seguida, 

continuou-se as leituras para ser possível destacar expressões e termos que convergissem. E 

assim, se sucedeu para cada análise feita, buscando a redução final do conteúdo até esgotar as 

possibilidades de redução na fala dos alunos e dos professores. 

Ainda como exemplo, mostra-se a resposta dada pelo sujeito de pesquisa - 

professor nº 1, à pergunta que solicita: o que você define como saber (es) da docência?  
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Ressalta-se que antes mesmo de expressar sua resposta, teceu alguns comentários, 

a saber: “não faço a mínima ideia (risos). Saberes da docência? (Risos). Vocês têm uns termos 

que dificultam as coisas sabe. Fale o que é saber da docência em outras palavras. Essa 

entrevista vai ser a mais engraçada que você vai ter (risos) ”. (Sujeito de pesquisa – professor 

nº 1). 

Após pronunciar-se em relação à pergunta, disse o seguinte: 

 
Bem, tudo que eu vou falar, vai ser em torno de um ponto de vista muito tradicional. 

A minha formação acadêmica foi altamente tradicional, e eu acho que isso funciona 

muito sabe, funciona muito. Basicamente, então quando eu sai, eu sai satisfeito do 

meu curso de graduação e acho que a maneira tradicional que trabalhou naqueles 5 

anos de graduação foi satisfatório, então basicamente falo da minha graduação que 

foi bacharel e é saber conteúdo mesmo, é saber resolver questão, é saber 

basicamente todos os fenômenos físicos direitinho, saber explicar. Agora aqui na 

licenciatura, além disso, tem o como passar né, esse como passar é que é um negócio 

altamente difícil. Aqui por exemplo, para cada turma que eu trabalho tem uma 

maneira completamente diferente. Então, esse como passar, está é longe de ser 

padronizado. Inclusive dentro do curso de Física, para cada semestre, cada turma, é 

uma maneira completamente diferente. Então, fora o conteúdo que eu acho que é 

fundamental, é você ter essa articulação, sair daqui é, com um jogo de cintura e tal. 

Que você consiga se adaptar em cada ambiente que você entra. Então, basicamente, 

eu acho que tem que sair com esse jogo de cintura, sabe, tem que saber viver. Eu 

vejo assim. (Sujeito de pesquisa - professor, nº 1). 

 

Nota-se que embora o docente tenha dado uma longa resposta, o processo de 

síntese permitiu extrair as unidades de sentido, expressadas em: saber conteúdo; saber os 

fenômenos físicos; resolver questão; saber explicar; como passar; ter articulação; jogo 

de cintura; se adaptar e saber viver. 

Atenta às memórias dessa vivência de pesquisadora, lembra-se que quando se 

elaborou a primeira questão para o aluno e a primeira pergunta para o professor, procurou-se 

alinhar a um dos objetivos específicos da pesquisa que propõe identificar a percepção do 

aluno e do professor formador sobre os saberes da docência no processo de formação em 

curso, visando a atuação na Educação Básica.  

Nesse processo de atenção contínua, observa-se que nas falas, aparece de forma 

clara o peso dado ao conhecimento específico da área de Física, que por vezes é mediado nas 

aulas de Matemática, seguido de alguns saberes que remetem ao conhecimento didático que 

demanda ser construído ao longo da licenciatura, sobretudo o “como passar” mencionado pelo 

professor, que em escuta repetida à gravação de sua fala, supõe um teor de obrigatoriedade, 

mesmo não sendo tão relevante na sua aparente percepção, pois o mais importante é dominar 

os saberes específicos da área por ele apontados. 
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Reitera-se a necessidade de reflexão dessa prática docente adotada e fielmente 

cumprida, para que processualmente ocorra a superação da visão construída na convivência 

em sala de aula, a ponto de ser mencionada com ressalvas negativas, como pronunciadas pelo 

aluno nº 12, ao dizer que, [...] “os professores dessas áreas vêm de uma formação com uma 

visão semelhante a essa e tendem a repassar o que aprenderam”.  Mostrando-se com um 

senso crítico mais desenvolvido, o aluno continua a se expressar, colocando que   

 

Também é visível que a maioria dos docentes tem uma formação de bacharel em 

Física, o que leva a desvalorização da formação pedagógica dos licenciandos. Cabe 

aqui um relato de uma ocasião em que um professor afirmou que cursou 

bacharelado em Física, e tinha interesse em prestar concurso para docente do IFCE, 

para isso teve que cursar as disciplinas pedagógicas para obter grau de licenciado 

em Física. Ao descobrir que o grau de licenciado não era requisito obrigatório para 

o concurso ele se arrependeu profundamente e até os dias atuais afirma que cursar 

tais disciplinas foi a maior perda de tempo de sua carreira. Com isso nota- se a 

incapacidade de um docente de nível superior, com mestrado e doutorado em áreas 

de ciências exatas em reconhecer a importância dos conhecimentos pedagógicos 

para exercer a profissão de Professor. (Sujeito de pesquisa - aluno, nº 12). 

 

Após o detalhamento na elaboração das unidades de sentido, segue um quadro 

demonstrativo do processo de construção das unidades de sentido extraídas da primeira 

questão/pergunta. Inicialmente da fala dos alunos e posteriormente dos docentes. 

Quadro 6 - Demonstração da elaboração das unidades de sentido iniciais da questão 1 

direcionada aos alunos: O que você entende por saber (es) da docência? 

 Questão 1 Unidade de 

sentido 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 1  

Correspondem o conjunto de saberes ou 

conhecimentos necessários para o pleno 

exercício da função, abrangendo 

conhecimentos didáticos e pedagógicos 

específicos e metodológicos das áreas de 

ensino e afins. 

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 2 

Os saberes da docência se referem ao 

conhecimento e prática. É de suma 

importância o professor ter conhecimento 

específico da área para poder repassar de 

forma clara e concisa aos alunos. A prática 

pedagógica é outro fator importante, pois 

métodos de ensino, como repassar o 

conteúdo, a relação professor-aluno e técnicas 

de ensino inovadoras fazem com a 

aprendizagem ocorra da melhor forma 

possível. 

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 3 

São os conhecimentos adquiridos pelo 

educador que vão além do conteúdo didático 

que serão repassados aos alunos. 

 

Conhecimento 
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Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 4 

Uma pessoa com competência para repassar, 

ensina (sic) ensinar um conteúdo. 

 

Didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 5 

É a capacidade do docente interagir perante a 

função de educador, desta que é o principal 

meio pelo qual o docente aperfeiçoa sua 

didática junto com o conhecimento adquirido 

durante a formação. 

Didática e 

Conhecimento 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 6 

Trata-se de um aprendizado que tende a ser 

repassado pois um docente aprende para 

ensinar. 

 Conhecimento 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 7 

Docência é a arte de ensinar. 

 

 Didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 8 

Coisas que devemos saber para poder ensinar 

bem. 

 Didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 9 

São as capacidades que o professor adquire 

para lecionar de forma boa e adequada para 

melhor repasse aos alunos. 

 Didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 10 

É o conjunto de conhecimentos adquiridos ao 

longo da formação do docente, bem como 

práticas e experiências durante atividade de 

ensinar. 

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 11 

Acho que retessem a determinados princípios 

que norteiam o ato de ensinar. Podem ser ao 

bom domínio dos conteúdos e a capacidade de 

repassar os mesmos, isto é, uma boa didática, 

dentre outros. 

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

aluno nº 12 

São os saberes necessários a prática 

educativa, que envolvem os conteúdos a 

serem ensinados, o currículo, o conhecimento 

dos conteúdos disciplinares adquiridos 

durante a formação e o cumprimento das 

disciplinas da graduação. Também é de 

extrema importância a experiência em sala de 

aula, os conhecimentos adquiridos com a 

prática e com o contato direto com o ambiente 

escolar e alunos, além da reflexão a partir 

dessa vivência, bem como a articulação de 

metodologias de ensino capazes de modificar 

as aulas positivamente, levando em conta as 

peculiaridades dos estudantes, do ambiente 

em que a instituição de ensino está inserida, 

os conhecimentos prévios dos educandos e 

uma série de fatores que são determinantes 

para que haja aprendizagem, o que 

poderíamos chamar de didática. 

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

São competências que o docente deve ter, 

adquirir ou criar para otimizar o processo de 

Conhecimento 

e prática 
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aluno nº 13 ensino-aprendizagem. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Numa breve percepção acerca dessas primeiras unidades de sentidos 

demonstradas no Quadro 6, notadamente a unidade de sentido conhecimento, embora esteja 

bem próxima de prática e didática, acaba prevalecendo, revelando de certa forma que o aluno 

do curso de Licenciatura em Física em fase de conclusão de sua formação, ressalta a 

importância do conhecimento da área, colocando em segundo lugar a didática. 

Ademais, expressa-se que esse trabalho de análise foi realizado com todas as 

questões direcionadas aos alunos. Da mesma forma, procedeu-se com os docentes, conforme 

quadro demonstrativo abaixo: 

Quadro 7 - Demonstração da elaboração das unidades de sentido iniciais da pergunta 1 

direcionada aos docentes: O que você define como saber (es) da docência? 

 Pergunta 1 Unidade de 

sentido 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

1  

Não faço a mínima ideia (risos). Saberes da 

docência (risos), vocês têm uns termos que 

dificultam as coisas sabe (risos). Fale o que é 

saber da docência, em outras palavras. Essa 

entrevista vai ser a mais engraçada que você 

vai ter. Você escolheu a pessoa errada para 

isso. Bem, tudo que eu vou falar, vai ser em 

torno de um ponto de vista muito tradicional. 

A minha formação acadêmica foi altamente 

tradicional, e eu acho que isso funciona muito 

sabe, funciona muito. Basicamente, então 

quando eu sai, eu sai satisfeito do meu curso 

de graduação e acho que a maneira tradicional 

que trabalhou naqueles 5 anos de graduação 

foi satisfatório, então basicamente falo da 

minha graduação que foi bacharel é saber 

conteúdo mesmo, é saber resolver questão, é 

saber basicamente todos os fenômenos físicos 

direitinho, saber explicar. Agora aqui na 

licenciatura, além disso, tem o como passar 

né, esse como passar é que é um negócio 

altamente difícil. Aqui por exemplo, para 

cada turma que eu trabalho tem uma maneira 

completamente diferente. Então, esse como 

passar, tá é longe de ser padronizado. 

Inclusive dentro do curso de Física, para cada 

semestre, cada turma, é uma maneira 

completamente diferente. Então, fora o 

conteúdo que eu acho que é fundamental é 

você ter essa articulação, sai daqui é, com um 

jogo de cintura tal, que você consiga se 

Conteúdo, 

explicação e 

adaptação no 

ambiente 
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adaptar em cada ambiente que você entra. 

Então, basicamente, eu acho que tem que sair 

com esse jogo de cintura, sabe, tem que saber 

viver. Eu vejo assim.  

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

2  

Eu acredito que é tudo o que o professor 

acumula de experiência e que possa ajudar a 

transmitir tanto a informação, o conhecimento 

para o aluno como também ajudar a formá-lo 

como um futuro professor. 

Experiência 

para transmitir 

conhecimento 

e formar o 

professor 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

3 

Professora, no meu entendimento, saberes da 

docência significa o quanto de capacidade 

você tem para transmitir o conhecimento seja 

ele o mais difícil que tem ou o mais básico. E 

eu vejo que quando isso acontece, o objetivo é 

alcançado. Então saber da docência são as 

qualidades que o professor possui para chegar 

ao objetivo.   

Transmissão 

do 

conhecimento 

 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

4 

O saber da docência dentro da instituição do 

IFCE aqui no campus de Sobral na 

licenciatura em Física, eu vejo como algo 

extremamente importante porque a formação 

que nós temos aqui dentro não é somente 

aquela formação mecânica mas a formação 

humana. Acredito que esse é um divisor de 

águas aqui do curso de licenciatura em Física. 

Digo isso porque já passei pela experiência 

como aluno e atualmente sou professor. 

Então, você tem a perspectiva de aluno e 

agora você vivenciar como professor é 

extremamente importante. Então, o que eu vi, 

o aspecto que brilha nos olhos do aluno ao 

entrar aqui no IFCE de Sobral, acredito que 

ao se familiarizar, ele percebe esse cuidado 

humano, esse cuidado não somente na 

disciplina que é colocada em sala de aula mas 

também do esmero, do cuidado e da qualidade 

que os professores do IFCE em licenciatura 

em Física, eles têm. Eu vejo isso, como 

sumamente importante e dessa forma o aluno 

vai levar esse conhecimento e saindo da zona 

acadêmica para a área de trabalho, porque nós 

estamos formando professores e formar 

professores na minha visão não é só dar as 

disciplinas, mas formar como seres humanos. 

Estamos vivendo com seres humanos. Não 

podemos trabalhar as pessoas como número, 

mas como seres humanos. Acredito que é uma 

visão que o aluno do IFCE tem.   

Cuidado 

humano e 

disciplina em 

sala. 

 

Sujeito de 

pesquisa 

Eu acho que só essa primeira (risos), acho um 

pouco complicada, ficou mais difícil para 

Práticas de 

ensino, 
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professor nº 

5 

mim de responder, o que você define como 

saberes da docência. Pelo menos, não com 

esses termos né, pelo menos não me recordo 

de, de, enfim. Mas tomando como base o que 

seriam saberes da docência. O que, que eu 

definiria como saber da docência? Acho que 

talvez o conhecimento do indivíduo enquanto 

está assumindo a figura de docente. É o 

conhecimento do indivíduo nas práticas de 

ensino, aprendizagem, avaliação do ensino, 

enfim, e quando se fala nisso, aí a gente 

permeia sobre todos âmbitos ai, desde a 

preparação de um planejamento da aula, de 

um plano de aula bem definido e dentro do 

propósito daquela disciplina, daquele curso, 

enfim, começando daí, até, enfim, passando 

pela avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem, sei lá, até de repente, 

intermediar conflitos com alunos, relação 

aluno professor, de alguma forma, enfim, 

acho que, seria isso para mim, uma definição 

do saber da docência. Acho que englobaria 

todos esses aspectos envolvidos na atividade 

do docente.   

planejamento, 

avaliação e 

relação 

professor e 

aluno. 

 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

6 

Para mim, o saber da docência é, são aqueles 

saberes que o aluno quando está na graduação 

procura é, reconhecer, procura refletir nas 

disciplinas a sua futura prática em sala de 

aula. Quando o aluno está ali adquirindo os 

conhecimentos na sua área, no nosso caso 

aqui, no curso de Física, mas também 

observando os procedimentos de ensinar, 

quando ele vai para uma extensão, quando ele 

vai para uma escola, quando ele vai para uma 

monitoria, e ele procura ensinar aquilo que ele 

sabe. Eu acho assim, que a docência se 

aprende na prática mesmo. Não tem uma 

fórmula para dizer o que, para ensinar o que, 

para ser professor. Cada um vai se esforçar, 

procurar na sua formação.  

Conhecimento 

e ensino 

 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

7 

Então o professor, ele tem que ter 

conhecimentos né, vários saberes para que ele 

possa trabalhar em sala de aula com 

tranquilidade e fazer o seu trabalho render, 

para que os alunos aprendam né. Então, além 

da Didática que é o carro chefe do trabalho do 

professor, ele precisa ter um saber também 

muito na área da psicologia para ele entender 

o psicológico dos alunos e trabalhar dentro 

desse psicológico né. Também a questão, 

Didática e 

Psicologia 
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além da psicologia e da Didática, o professor 

tem que conhecer a realidade do aluno, os 

seus saberes prévios, saber contextualizar os 

conteúdos dentro dos saberes prévios dos 

alunos, saber interdisciplinarizar os 

conteúdos, porque uma ciência só não explica 

tudo, não explica bem o fenômeno, então ele 

precisa saber estabelecer essa 

interdisciplinaridade para que o aluno possa 

comparar o que está sendo estudado em sala 

de aula e a sua realidade.    

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

8 

Saberes docentes, saberes formativos, mas eu 

botei aqui só para fazer hora na verdade 

(risos), mas assim, é difícil. O que eu 

considero saber da docência? É, são vários, é 

saberes. Não só o conhecimento em si de você 

passar esse conhecimento para o aluno, mas 

também a forma como você repassa, a 

didática como você passa isso. Acho que isso 

é fundamental, mas acho que é isso. 

Essencialmente, são esses dois pilares que eu 

considero importante. Na verdade me falta a 

memória de três, sempre falo que são os três 

pilares, os três saberes que um docente deve 

ter, mas esses dois com certeza que é o 

conhecimento e a didática, a forma como 

você repassa. Tem um terceiro ai, que eu não 

me lembro e que normalmente eu falo que são 

os três pilares, os três saberes que eu acho que 

um docente deve ter.   

Conhecimento 

e didática 

Sujeito de 

pesquisa 

professor nº 

9 

Eu entendo como saber da docência, aqueles 

saberes né, inerentes à prática pedagógica do 

professor como por exemplo, aqui na 

licenciatura em Física, a gente define como 

saber docente para os professores são em 

parte os conhecimentos específicos da 

disciplina e conhecimentos pedagógicos 

também relacionados às disciplinas do curso 

já planejado no currículo deles predefinidos e 

os demais saberes que são agregados em 

ações de extensão, né, podem ser agregados 

ai, ações de extensão. São saberes ai que se 

complementam na formação de um sujeito 

que acreditamos ser apto a desenvolver uma 

profissão docente com eficiência. 

Conhecimento 

da disciplina e 

pedagógico 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dando sequência à metodologia, expõe-se que logo após as reduções iniciais em 

cada grupo de respostas do aluno e do professor, partiu-se para a próxima etapa de aplicação 
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do método de redução fenomenológica proposto. Dessa forma, verificou-se que cada grupo de 

respostas referentes a cada questão/pergunta, produziu outras reduções. Assim, para todas as 

questões aplicadas ao grupo de alunos, obteve-se 39 (trinta e nove) reduções e das perguntas 

aplicadas ao grupo de docentes, obteve-se 27 (vinte e sete) reduções. 

Partindo-se desse ponto, fez-se mais outras reduções, analisando-se o conteúdo de 

cada resposta e agrupando as unidades de sentido pelo critério de aproximação e semelhança 

nas opiniões dadas.  

Para uma melhor compreensão, coloca-se como exemplo o sujeito de pesquisa - 

aluno nº 1, em que se obteve a unidade de sentido inicial conhecimento e didática que, de 

acordo com o sentido expresso em sua resposta completa à questão 1, fica compatível com o 

sentido da resposta completa do sujeito de pesquisa - aluno nº 10, ao se destacar de sua fala a 

unidade de sentido inicial, conhecimentos, práticas e experiências. 

Daí foi elaborada a categoria conhecimento e didática, que constituída por um 

conceito mais amplo, acolhe as unidades conhecimento, práticas, experiência, didática em sua 

extensão. Portanto, conforme pode ser visto no quadro abaixo, que as unidades de sentido 

iniciais das respostas dos sujeitos 1, 2, 5, 10 e 11 foram reduzidas à categoria conhecimento e 

didática. 

Importante destacar, que seguindo o mesmo procedimento, foram elaboradas as 

categorias conhecimento, didática, conhecimento e prática, descritas de forma detalhada no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 8 – Categorização elaborada para a questão 1 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: O que você entende por saber (es) da docência? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

3 Conhecimento   

6 Conhecimento  
Conhecimento 

4 Competência para ensinar o conteúdo 

7 Arte de ensinar 

8 Coisas para ensinar bem  

9 Lecionar de forma boa e adequada 

Didática  

1 Conhecimento e metodologia 

2 Conhecimento e didática 

5 Interação, didática e conhecimento 

10 Conhecimentos, práticas e experiências 

11 Domínio do conteúdo e didática  

Conhecimento e didática 

12 Conhecimento do conteúdo; conhecimentos adquiridos com a 

prática 

13 Competência no processo ensino-aprendizagem  

Conhecimento e prática 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Acrescenta-se como exemplo o sujeito de pesquisa - professor nº 1, em que se 

obteve como unidade de sentido inicial, as expressões conteúdo, explicação e adaptação no 

ambiente. Conforme o sentido expresso em sua resposta completa à pergunta 1, aproxima-se 

do sentido da resposta completa do sujeito de pesquisa - professor nº 6, ao se destacar de sua 

fala a unidade de sentido inicial, conhecimento e ensino. 

Daí foi elaborada a categoria conhecimento e didática, que constituída por um 

conceito mais amplo, acolhe as unidades conhecimento, transmissão do conhecimento, 

disciplina, ensino. Portanto, pode-se verificar no quadro que segue, que as unidades de 

sentidos iniciais das respostas dos sujeitos 1, 2, 3, 6, 8 e 9 foram reduzidas à categoria 

conhecimento e didática. 

Ressalta-se, que seguindo o mesmo procedimento, foram elaboradas as categorias 

processo ensino-aprendizagem, didática e psicologia, descritas de forma detalhada no 

quadro abaixo:  

 

Quadro 9 – Categorização elaborada para a pergunta 1 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: O que você define como saber (es) da docência? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Conteúdo, explicação e adaptação no ambiente 

2 Experiência para transmitir conhecimento e formar o professor 

3 Transmissão do conhecimento 

6 Conhecimento e ensino 

8 Conhecimento e didática 

9 Conhecimento da disciplina e pedagógico 

Conhecimento e didática 

5 Práticas de ensino, planejamento, avaliação e relação professor e 

aluno 
Processo ensino-

aprendizagem 

4 Cuidado humano e disciplina em sala 

7 Didática e Psicologia 
Didática e Psicologia 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na sequência, apresenta-se o quadro de categorização elaborada para as demais 

questões direcionadas aos alunos e demais perguntas direcionadas aos docentes. 

 

Quadro 10 – Categorização elaborada para a questão 2 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: Qual (is) saber (es) da docência construídos ao longo do curso de Física, você 

considera importante (s) para o seu processo de formação docente? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Conhecimento e metodologias 

2 Conhecimento e metodologias 

4 Didática  

5 Pedagogia 

6 Conhecimento 

8 Didática 

Conhecimento e 

metodologias 
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10 Conhecimento e prática 

11 Conhecimento e prática 

12 Realidade educacional e prática 

9 Inteligências múltiplas 

7 Didática e psicologia 
Psicologia 

13 Experiência Experiência 

3 Não respondeu Não respondeu 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 11 – Categorização elaborada para a pergunta 2 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: No seu entendimento, qual (is) saber (es) da docência, considera importante (s) 

na formação do licenciando em Física? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Adaptação e estratégia para prender o aluno e explicar melhor 

2 Aplicações da Física no cotidiano e nas tecnologias; conversar e 

motivar o aluno 

3 Conhecimento e compreensão do aluno; metodologia com 

sensatez e maturidade 

4 Multidisciplinaridade; trabalhar em equipe; postura do professor. 

6 Conhecimento e repasse do conteúdo 

7 Didática, psicologia e conhecimento da área. 

9 Conhecimento e interdisciplinaridade 

Processo ensino-

aprendizagem 

5 Avaliação do processo ensino-aprendizagem voltado aos 

conceitos da Física. 
Avaliação do processo 

ensino-aprendizagem  

8 Referência à pergunta 1 Referência à pergunta 1 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 12 – Categorização elaborada para a questão 3 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: Tendo em vista, que não basta saber Física, mas é preciso saber mediar o 

conhecimento da área, como você avalia o seu processo de formação docente no decorrer 

do curso para atuar na Educação Básica? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Aprendizado metodológico 

2 Aprendizado metodológico 

3 Aprendizado do conhecimento 

6 Satisfatório 

8 Bom 

9 Ótimo 

11 Conhecimento e didática 

12 Conhecimento e didática 

13 Satisfatório 

Satisfatório 

4 Não aplicável 

5 Não aplicável 

7 A melhorar 

10 Não respondeu  

Insatisfatório 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Quadro 13 – Categorização elaborada para a pergunta 3 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: Tendo em vista, que não basta saber Física, mas é preciso saber mediar o 

conhecimento da área, como você avalia a preparação dos licenciandos do IFCE campus 

Sobral, durante as aulas da sua disciplina, na perspectiva de que serão professores na 

Educação Básica? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Devem saber abrir contas, explicar os fenômenos da Física e 

resolver questões – Domínio de conteúdo 

 

Conteúdo conceitual e 

procedimental 
 

2 Com exemplos, indicação de materiais e mostrando a 

importância da Física 

3 Considerando características e dificuldades dos alunos 

4 Vendo o aluno como ser humano e agregando teoria, prática e 

tecnologia 

5 Considerando as dificuldades do aluno; revisando conteúdo do 

ensino médio para entrar nos mais complexos 

6 Ajudando o aluno a refletir sobre a prática pedagógica e sobre 

dificuldades que precisa superar. 

Processo ensino-

aprendizagem 

7 Não respondeu. 

 
Não respondeu. 
 

8 Preparação de excelência, mas parte do conhecimento não 

utilizarão na Educação Básica. 

9 Ótima qualificação, relacionando o conteúdo da disciplina com 

outras. 

Formação do licenciando 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 14 – Categorização elaborada para a questão 4 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: De modo geral, você identifica alguma (s) dificuldade (s) no processo ensino-

aprendizagem durante as aulas? Se sim, qual (is)?  

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Interpretação de texto e matemática 

2 Didática 

8 Acompanhar o nível dos conteúdos 

9 Didática 

10 Dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

11 Ensino sem qualidade 

12 Processo ensino-aprendizagem 

13 Trabalhar as dificuldades do aluno 

Processo ensino-

aprendizagem 

3 Fatores externos Fatores externos 

4 Forma de avaliar 

5 Avaliação do rendimento 

6 Avaliação do rendimento 

7 Alunos sem base 

Avaliação  

Fonte: Elaborada pela autora 
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Quadro 15 – Categorização elaborada para a pergunta 4 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: Você identifica alguma (s) dificuldade (s) no processo ensino-aprendizagem 

durante suas aulas? Se sim, qual (is)?  

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Demais. Convencer o aluno a estudar. 

2 Matemática, interpretar a Física e a falta de estudo. 

7 Cansaço dos alunos pelo deslocamento. 

9 Domínio matemático, conhecimentos históricos e filosóficos, 

associados a trabalho e fatores familiares. 

Matemática, Física, estudo 

e fatores externos 

3 Por parte dos alunos, conhecer a base matemática. Por parte do 

professor, saber lidar com as dificuldades da turma. 

5 Sim. Em Física pela falta de base escolar em Matemática e 

Física. 

6 A base dos alunos na Educação Básica e a timidez em falar. 

8 Compreensão matemática pela falta de base na leitura, escrita e 

expressão oral. 

Base na Educação Básica  

4 Não há dificuldades. Não há dificuldades. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 16 – Categorização elaborada para a questão 5 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: O que você julga como causa(s) dessa(s) possível(is) dificuldade(s)? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Não respondeu 

7 Não respondeu  
Em branco 

2 Metodologia 

4 Didática 

5 Metodologia 

9 Didática 

10 Metodologia 

11 Excesso de conteúdo e formação docente 

12 Valorização do conhecimento; desvalorização do pedagógico 

Metodologia 

6 Didática e avaliação 

13 Ensino-aprendizagem 
Ensino-aprendizagem 

3 Cansaço dos alunos 

8 Ensino básico fraco 
Fatores externos 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 17 – Categorização elaborada para a pergunta 5 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: O que você julga como causa (s) dessa (s) possível (is) dificuldade (s)? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 
1 Aluno acomodado, coitado 

2 Aluno sem esforço e compromisso nos estudos 

3 Uso de celular; Trabalho; Tempo para estudo 

 

Perfil do aluno 

5 Carência na Educação Básica 

6 Déficit no Ensino Fundamental e Médio 

8 Leitura e escrita 

9 Deficiência na formação básica, profissionais e sociais 

Deficiência na formação 

básica 

4 Não respondeu por ser em decorrência da pergunta anterior. 

 
Não respondeu por ser em 

decorrência da pergunta 
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 anterior. 

7 Distância da moradia e questão socioeconômica. Fatores externos 
Fonte: Elaborada pela autora 

Quadro 18 – Categorização elaborada para a questão 6 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

aluno: Diante da (s) possível (is) dificuldade (s) enfrentada (s) em sala de aula, o que 

você sugere para reverter/melhorar essa situação? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Processo ensino-aprendizagem 

2 Metodologia 

4 Didática para o aluno entender 

5 Didática, interação e motivação ao aluno 

6 Avaliação da aprendizagem 

8 Processo ensino-aprendizagem 

13 Processo ensino-aprendizagem 

Processo ensino-

aprendizagem 

3 Incentivo a projetos 

7 Mudança no currículo 

9 Formação para o professor e incentivo à pesquisa 

10 Professores licenciados 

11 Capacitação e melhoria no currículo 

12 Interação dos professores  

Docência na licenciatura 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 19 – Categorização elaborada para a pergunta 6 direcionada ao Sujeito de pesquisa 

professor: Diante da (s) possível (is) dificuldade (s) enfrentada (s) em sala de aula, o que 

você sugere para reverter/melhorar essa situação? 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 Sem sugestão 

4 Sem resposta 
Sem sugestão/resposta 

7 Residência universitária Fator externo 

2 Diálogo de orientação 

3 Professor rever sua didática; aluno estudar e buscar ajuda 

5 Trabalhar a motivação dos alunos 

6 Diálogo com a turma; aluno tem que estudar 

8 Exemplos e postura comum de exigência 

9 Avaliar os alunos e traçar medidas para superação das 

dificuldades 

Processo ensino-

aprendizagem 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O total das categorias resultantes da redução feita das unidades de sentido iniciais 

dos sujeitos alunos, teve como resultado 19 categorias apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 20 – Categorias resultantes da redução feita das unidades de sentido iniciais do 

Sujeito aluno 

1 O que você entende por saber (es) da 

docência? 

 

 

1 Conhecimento 

2 Didática 

3 Conhecimento e didática 

4 Conhecimento e prática 

2 Qual (is) saber(es) da docência construídos ao 

longo do curso de Física, você considera 

5 Conhecimento e metodologias 

6 Psicologia 
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importante(s) para o seu processo de formação 

docente? 

7 Experiência 

8 Não respondeu 

3 Tendo em vista, que não basta saber Física, 

mas é preciso saber mediar o conhecimento da 

área, como você avalia o seu processo de 

formação docente no decorrer do curso para 

atuar na Educação Básica? 

9 Satisfatório 

10 Insatisfatório 

4 De modo geral, você identifica alguma (s) 

dificuldade (s) no processo ensino-

aprendizagem durante as aulas? Se sim, qual 

(is)?  

11 Processo ensino-aprendizagem 

12 Fatores externos 

13 Avaliação 

5 O que você julga como causa (s) dessa (s) 

possível (is) dificuldade (s)? 

 

14 Em branco 

15 Metodologia 

16 Ensino-aprendizagem 

17 Fatores externos 

6 Diante da (s) possível (is) dificuldade (s) 

enfrentada (s) em sala de aula, o que você 

sugere para reverter/melhorar essa situação? 

18 Processo ensino-aprendizagem 

19 Docência na licenciatura 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Da mesma forma, apresenta-se as categorias resultantes da redução feita das 

unidades de sentido iniciais dos sujeitos professores que teve como resultado 20 categorias 

como consta no quadro a seguir. 

 

Quadro 21 – Categorias resultantes da redução feita das unidades de sentido iniciais do 

Sujeito professor 

1 O que você define como saber(es) da 

docência? 

 

1 Conhecimento e didática 

2 Processo ensino-aprendizagem 

3 Didática e psicologia 

2 No seu entendimento, qual(is) saber(es) da 

docência, considera importante(s) na formação 

do licenciando em Física? 

4 Processo ensino-aprendizagem 

5 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

6 Referência à pergunta 1 

3 Tendo em vista, que não basta saber Física, 

mas é preciso saber mediar o conhecimento da 

área, como você avalia a preparação dos 

licenciandos do IFCE campus Sobral, durante as 

aulas da sua disciplina, na perspectiva de que 

serão professores na Educação Básica? 

7 Conteúdo conceitual e procedimental 

8 Processo ensino-aprendizagem 

9 Não respondeu 

10 Formação do licenciando 

4 Você identifica alguma (s) dificuldade(s) no 

processo ensino-aprendizagem durante suas 

aulas? Se sim, qual (is)?  

11 Matemática, Física, estudo e fatores 

externos 

12 Base na Educação Básica 

13 Não há dificuldades  

5 O que você julga como causa(s) dessa(s) 

possível(is) dificuldade(s)? 

14 Perfil do aluno 

15 Deficiência na formação básica 

16 Não respondeu por ser em decorrência da 

pergunta anterior 

17 Fatores externos 

6 Diante da(s) possível(is) dificuldade(s) 18 Sem sugestão/ resposta 
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enfrentada(s) em sala de aula, o que você su- 

gere para reverter/melhorar essa situação? 

19 Fator externo 

20 Processo ensino-aprendizagem 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A próxima etapa da redução fenomenológica se deu pela análise conjunta de todas 

as 19 (dezenove) categorias elaboradas dos sujeitos alunos e de todas as 20 (vinte) 

categorias elaboradas dos sujeitos professores.  

Para isso, observou-se atentamente o sentido de cada categoria, preservando a 

ideia contida nas questões e perguntas. Assim, deu-se prosseguimento iniciando o 

agrupamento das categorias obtidas dos sujeitos alunos, buscando a convergência de 

mensagens necessárias ao processo de elaboração de novas categorias, vistas como a redução 

de um conjunto mais amplo.  

Como exemplo, coloca-se as seguintes categorias: conhecimento, didática, 

conhecimento e didática, conhecimento e prática, advindas da questão 1; conhecimento e 

metodologias, da questão 2 e metodologia, da questão 5. Percebeu-se que as referidas 

categorias constituem os saberes da docência centrados no Ensino com ênfase no 

conteúdo. Nesse entendimento, foram condensadas as 6 (seis) categorias em uma nova, 

intitulada ensino com ênfase no conteúdo.  

Dessa maneira, propõe-se externar a expressão dos sujeitos alunos em uma 

categoria cuja extensão conceitual possa comportar as 6 (seis) reduções, considerando o 

sentido de uma mesma ideia. Nos quadros 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) e 24 (vinte e 

quatro), sintetiza-se a redução ora descrita. 

 

Quadro 22 – Redução à categoria Ensino com ênfase no conteúdo específico da área 

Conhecimento  

 

Ensino com ênfase no conteúdo 
Didática 

Conhecimento e didática 

Conhecimento e prática 

Conhecimento e metodologias 

Metodologia 
     Fonte: Elaborada pela autora 

 

As categorias: satisfatório e insatisfatório na questão 3, processo ensino-

aprendizagem, avaliação, apontadas na questão 4; ensino-aprendizagem, na questão 5 e 

processo ensino-aprendizagem, na questão 6, permitiram percebê-las no mesmo sentido, 

tendo apenas como variável a avaliação que se entende como uma categoria acolhida pela 

categoria com maior prevalência nessa redução que no caso é o Processo ensino-
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aprendizagem, evidenciando a dificuldade mais latente percebida pelos alunos durante as 

aulas no curso de licenciatura em Física do IFCE campus Sobral. Contudo, percebeu-se ainda, 

a categoria docência na licenciatura, oriunda da questão 6, por estar diretamente ligada às 

dificuldades dos alunos em sala de aula, mencionada na questão 4, que consequentemente 

demandou a apresentação de sugestões apontadas pelos referidos alunos. No quadro abaixo, 

sintetiza-se a redução ora descrita. 

 

    Quadro 23 – Redução à categoria Processo ensino-aprendizagem 

Satisfatório  

 

Processo ensino-aprendizagem 
Insatisfatório 

Processo ensino-aprendizagem 

Avaliação 

Ensino-aprendizagem 

Processo ensino-aprendizagem 

Docência na licenciatura 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observou-se que as categorias: psicologia, experiência, destacadas na questão 2, 

carregam o sentido que propõe uma nova categoria denominada Saberes teórico-

pedagógicos. Nessa compreensão, foram agrupadas 2 (duas) categorias, gerando uma nova, 

que pode traduzir-se como os saberes da docência expressados pelos alunos. No quadro 

abaixo, segue a redução apresentada.  

 

    Quadro 24 – Redução à categoria Saberes teórico-pedagógicos 

Psicologia  

Saberes teórico-pedagógicos 

 
Experiência 

    Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para as categorias não respondeu
8
, oriunda das questões 2, em branco, referente 

à questão 5, não se identificou novas categorias possíveis de redução. Contudo, a categoria 

fatores externos, apontada na questão 4, que indaga se há alguma(s) dificuldade(s) no 

processo ensino-aprendizagem durante as aulas, o aluno sujeito da pesquisa nº 03, só 

respondeu que sim e atribuiu a fatores externos sem especificá-los. E a outra categoria 

também denominada de fatores externos, advinda da questão 5, emergiu do processo de 

análise e redução das unidades de sentido cansaço dos alunos citada pelo aluno sujeito nº 03 

e ensino básico fraco, citada pelo aluno sujeito nº 08. 

                                                 
8
 Não respondeu no teor da questão.  
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O mesmo procedimento se deu no agrupamento de categorias obtidas dos sujeitos 

professores, buscando a convergência de mensagens necessárias ao processo de elaboração de 

novas categorias, vistas como a redução de um conjunto mais amplo. 

Como exemplo, coloca-se as seguintes categorias: processo ensino-

aprendizagem, advinda das perguntas 1, 2, 3 e 6; avaliação do processo ensino-

aprendizagem, da pergunta 2. Notou-se que tanto a avaliação do processo ensino-

aprendizagem como o próprio processo ensino-aprendizagem, podem ter como categoria mais 

abrangente Processo ensino-aprendizagem, como uma categoria emergente dessa redução, que 

evidenciam um parecer dos professores acerca dos saberes da docência. 

No quadro abaixo, sintetiza-se a redução ora descrita. 

 

Quadro 25 – Redução à categoria Processo ensino-aprendizagem 

Processo ensino-aprendizagem  

 

Processo ensino-aprendizagem 
Processo ensino-aprendizagem 

Avaliação do processo ensino-

aprendizagem 

Processo ensino-aprendizagem 

Processo ensino-aprendizagem 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Já as categorias: conhecimento e didática, didática e psicologia oriundas da 

pergunta 1, e conteúdo conceitual e procedimental, da pergunta 3, demonstram uma relação 

direta com a Prática de ensino com conhecimento e didática, sendo esta, a nova categoria que 

surge dessa redução e que expressa a compreensão dos professores ao apontarem como 

saberes da docência. Segue no quadro abaixo, a síntese por ora descrita. 

 

     Quadro 26 – Redução à categoria Prática de ensino com conhecimento e didática 

Conhecimento e didática  

Prática de ensino com conhecimento e 

didática 
Didática e psicologia 

Conteúdo conceitual e procedimental 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

E como conclusão dessa etapa de redução fenomenológica, apresenta-se as 

categorias: Matemática, Física, estudo e fatores externos, e base na Educação Básica, da 

pergunta 4, que se agrupam no sentido referente às dificuldades no processo ensino-

aprendizagem expressadas pelos docentes. De forma correlata, apontam-se as categorias: 

perfil do aluno, deficiência na formação básica, ambas oriundas da pergunta 5, que também 

se agrupam compondo uma nova categoria intitulada de Consequências da Educação 

Básica na formação superior e que sinalizam as causas das dificuldades enfrentadas no 
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processo de formação de professores do curso investigado. Outra categoria que convém neste 

agrupamento para a referida categoria criada é: formação do licenciando, oriunda da 

pergunta 3, que por sua natureza, expressa em si a categoria que emerge dessa redução.  

Dessa maneira, propõe-se externar a expressão dos sujeitos professores em uma 

única categoria cuja extensão conceitual possa comportar as 5 (cinco) reduções, considerando 

o sentido de uma mesma ideia. No quadro abaixo, sintetiza-se a redução ora descrita. 

 

     Quadro 27 – Consequências da Educação Básica na formação superior 

Matemática, física, estudo e fatores 

externos 

 

 

Consequências da Educação Básica na 

formação superior 
Base na Educação Básica 

Perfil do aluno 

Deficiência na formação básica 

Formação do licenciando 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para as categorias referência à pergunta 1, oriunda da pergunta 2, Não 

respondeu, da pergunta 3, Não há dificuldades, da pergunta 4, Não respondeu por ser em 

decorrência da pergunta anterior, fatores externos, ambas advindas da pergunta 5, sem 

sugestão/resposta, fator externo, ambas oriundas da pergunta 6, não se identificou novas 

categorias possíveis de redução. Contudo, a categoria fator externo, expressa no singular (em 

resposta à pergunta 6) e expressa no plural (em resposta à pergunta 5), tem em si um contexto 

relevante, que vale a pena reiterar que a referida categoria advém de um fato comum no curso 

investigado em que grande parte de seu alunado reside em municípios circunvizinhos, além da 

limitação financeira para custear despesas, seja com alimentação ou até mesmo com material 

de estudo. 

Na concepção do professor participante da pesquisa, a moradia próxima ao 

campus é um fator determinante para a boa formação de professores no curso, fazendo fluir a 

sugestão de criação de uma residência universitária. Tal fato, foi reduzido à categoria fatores 

externos.   

A busca de compreensão do objeto que foi se dando no movimento atento de idas 

e vindas às expressões dos participantes, consequentemente tornou-se um processo reflexivo, 

ancorado nos métodos dedutivo e indutivo ocorrido “nas ações de leitura e interpretação do 

contexto analisado”. (SOBRAL, 2006, p. 56). 

Na perspectiva de Bardin (1977, p. 41), é “dedutivo ou inferencial, por partir de 

indícios ou indicadores”, tendo estes, como ponto de partida necessário ao início da pesquisa, 
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direcionando o movimento simultâneo de busca ao desvelamento do objeto investigado, 

consolidando assim, o processo indutivo. 

A ação de busca e reflexão contínua, reflete na boa aplicabilidade do método da 

redução fenomenológica, em que se pode dizer que a partir das 6 (seis) categorias, 3 (três) 

oriundas dos alunos representadas nos quadros 22, 23 e 24 e 3 (três) dos professores 

representadas nos quadros 25, 26 e 27 acima descritas, foram realizadas outras reduções. 

Contudo, é importante considerar que esta última redução foi feita entre as categorias. A 

diferença, nesse caso, é que não mais se considerou as ideias por sujeito respondente, mas 

sim, pelo campo conceitual de cada categoria já gerada, conforme quadro-árvore que segue: 

 

Quadro-Árvore 1 – Alunos 

 

1 Conhecimento  11 Processo ensino-

aprendizagem 

2 Didática 12 Fatores externos 

3 Conhecimento e 

didática 

13 Avaliação 

4 Conhecimento e prática  Ensino com ênfase no 

conteúdo 
14 Em branco 

5 Conhecimento e 

metodologias 

Processo ensino-

aprendizagem 

15 Metodologia 

6 Psicologia Saberes teórico-

pedagógicos 

16 Ensino-aprendizagem 

7 Experiência  17 Fatores externos 

8 Não respondeu 18 Processo ensino-

aprendizagem 

9 Satisfatório 19 Docência na 

licenciatura 10 Insatisfatório 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

É importante observar no quadro-árvore 1 – Alunos, que as categorias: não 

respondeu, em branco e fatores externos permanecem, dado ao fato de mostrarem sua 

existência no processo de redução fenomenológica realizado nas etapas anteriores, porém, 

ambas apresentam um conceito próprio, não sendo possível agrupá-las aos conceitos gerados 

e demonstrados na centralidade do quadro-árvore 1. 

Conforme se observa, os referidos conceitos gerados no processo de redução das 

unidades de sentido demonstram claramente os aspectos principais que caracterizam o 

processo de formação de professores no curso de Licenciatura em Física do IFCE campus 

Sobral.  Dessa forma, atribui-se legitimidade ao fato, visto decorrer da expressão fidedigna de 

quem vivencia o cotidiano acadêmico no referido curso na condição de aluno.  
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Como se viu na análise do perfil do alunado, há estudantes que por algum motivo, 

estão no curso por muitos anos, uma temporalidade favorável à percepção de situações 

diversas que lhes permitem expressar o que está bom, mas sobremaneira, o que demanda 

melhorar, como no caso, o processo ensino-aprendizagem durante as aulas como uma das 

necessidades mais prementes.  

Em continuidade, apresenta-se o quadro-árvore 2 - Professores, demonstrando a 

última redução entre as categorias geradas na análise das unidades de sentido extraídas do 

conteúdo de suas falas. Lembra-se que a diferença, nesse caso, é que não mais se considerou 

as ideias por sujeito respondente, mas sim, pelo campo conceitual de cada categoria gerada, 

conforme se mostra a seguir: 

 

     Quadro-Árvore 2 – Professores 

1 Conhecimento e 

didática 

 11 Matemática, Física, 

estudo e fatores externos 

2 Processo ensino-

aprendizagem 

12 Base na Educação 

Básica 

3 Didática e psicologia 13 Não há dificuldades 

4 Processo ensino-

aprendizagem 

Processo ensino-

aprendizagem 

14 Perfil do aluno 

5 Avaliação do processo 

ensino-aprendizagem 

Prática de ensino com 

conhecimento e didática 

15 Deficiência na 

formação básica 

6 Referência à 

pergunta 1 

Consequências da Ed. 

Básica na formação 

superior 

16 Não respondeu por 

ser em decorrência da 

pergunta anterior 

7 Conteúdo conceitual e 

procedimental 

 17 Fatores externos 

8 Processo ensino-

aprendizagem 
18 Sem sugestão/ 

resposta 

9 Não respondeu 19 Fator externo 

10 Formação do 

licenciando 

20 Processo ensino-

aprendizagem 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

De forma semelhante ao Quadro-Árvore 1 - Alunos, nota-se, que no Quadro-

Árvore 2 – Professores, as categorias: referência à pergunta 1, não respondeu, não há 

dificuldades, não respondeu por ser em decorrência da pergunta anterior e sem 

sugestão/resposta permanecem, evidenciando o processo de redução fenomenológica 

anterior. Todavia, é inerente a percepção de que ambas apresentam um conceito próprio, não 

sendo possível agrupá-las aos conceitos gerados e demonstrados na centralidade do quadro, 

quadro-árvore 2. 
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De forma atenta, é perceptível que os referidos conceitos gerados no processo de 

redução das unidades de sentido, apresentam com claridade os aspectos que impactam na 

formação do licenciando no curso investigado, principalmente quando os docentes elevam o 

peso à formação na Educação Básica, o que supõe pensar que o problema é robusto e difícil 

de resolver.  

Frente a essa reflexão causal, coloca-se que após obtenção das representações 

finais do processo de redução fenomenológica, chega-se ao esgotamento de possibilidades de 

criação de novas categorias, pois cada uma delas já apresenta em si, um conceito próprio, não 

sendo possível realizar mais agrupamentos de ideias.  

Como visto, com a finalização da redução fenomenológica, as categorias geradas 

a cada redução das unidades de sentido, possibilitaram a construção de conceitos emergentes 

da investigação que revelam em si, aspectos que contribuem na compreensão do problema 

assinalado na pesquisa que indaga sobre o papel da Licenciatura em Física no IFCE, campus 

Sobral, frente à formação de professores para a Educação Básica. 

Trilhando a busca desse entendimento, a definição dos objetivos na pesquisa 

tornou-se assertiva, no direcionamento das questões que por meio delas, foi se construindo a 

requerida compreensão. Para isso, afirma-se que dos 3 (três) objetivos específicos, os 2 (dois) 

últimos são determinantes no desdobramento da investigação que objetiva em linhas gerais, 

avaliar o papel da Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral, frente à construção de 

saberes da docência na formação de professores para atuação na Educação Básica. 

Corroborando ao diálogo, lembra-se que os objetivos mencionados propõem: 

identificar a percepção do aluno e do professor formador sobre os saberes da docência no 

processo de formação no curso, visando a atuação na Educação Básica; analisar possível (is) 

dificuldade (s) do ponto de vista do professor e do aluno, no decorrer das aulas das 

disciplinas pedagógicas e específicas do Curso de Licenciatura em Física. 

É importante perceber, que para contribuir no alcance do último objetivo, 

agregou-se questionamentos voltados às causas das dificuldades, complementadas pela 

solicitação de sugestões de melhorias na superação das dificuldades apontadas. 

Com foco nos respectivos objetivos, se finda esta análise, centrando atenção ao 

significado das categorias conceituais geradas no esgotamento da redução das unidades de 

sentido, fazendo-se cumprir a máxima de Husserl que é “ir às coisas mesmas, donde os 

princípios dessa fenomenologia não se pautarem em posições prévias, mas exprimem aquilo 

que é dado diretamente na consciência”. (GARNICA, 1997, p. 113).   

No compromisso em pauta, coloca-se que ao esgotar-se as possibilidades de 
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redução, o trabalho de análise dos dados dos alunos resultou em 3 (três) categorias 

conceituais, com sentidos aproximados, visto que cada uma delas perpassa por questões 

voltadas à definição dos saberes da docência, indicando os que consideram relevantes, bem 

como a avaliação do próprio processo de formação, atrelado às dificuldades, causas e 

sugestões de superação. Nesse sentido, citam-se as categorias: 

1ª Ensino com ênfase no conteúdo: tem na sua base, a categoria conhecimento, 

representando a compreensão unânime dos alunos sobre a definição dos saberes da docência, 

ou seja, para os licenciandos em Física do IFCE campus Sobral, saberes da docência é ter 

conhecimento da área específica para dar aula. Contudo, mesmo tendo esse pensamento 

formado, acabam contradizendo-se, tendo em vista que ao serem solicitados a falar sobre 

como avaliam o próprio processo de formação docente, expressaram opiniões conceituais 

como péssima, referindo-se à ausência de conhecimentos a serem aplicados na prática da sala 

de aula no exercício da docência. 

2ª Processo ensino-aprendizagem: na sua abrangência, envolve aspectos 

diversos, dentre eles, conhecimento e didática que apontam como saberes da docência 

importantes na formação em curso. Assim, observa-se que mais uma vez, o aluno eleva a 

importância do conhecimento, sobrepondo-se ao saber didático.  

Agregando o contexto, têm-se a categoria experiência que consideram um saber 

importante para a formação de professores em estudo. Ainda compondo a segunda categoria 

conceitual, o alunado expõe a categoria avaliação, chamando atenção aos modos como a 

mesma é adotada em sala de aula, julgando-a como uma dificuldade no processo ensino-

aprendizagem das disciplinas específicas da área. 

3ª Saberes teórico-pedagógicos: gerados na análise de algumas categorias, com 

destaque à metodologia e psicologia em que os alunos consideram saberes necessários na 

formação docente. Na mesma categoria conceitual surge novamente a categoria metodologia, 

contudo, apontada como dificuldade que faz fluir a categoria docência na licenciatura. Esta 

última, por sua vez, decorre de 6 (seis) unidades de sentido que exprimem sugestões voltadas 

à mudança no currículo; que o curso tenha professores licenciados; que haja interação dos 

professores. 

Coincidentemente, o trabalho de análise dos dados dos professores resultou em 3 

(três) categorias conceituais, sendo as 2 (duas) primeiras referentes a conceitos que 

evidenciam a compreensão dos professores sobre os saberes da docência, em que acreditam 

estar implícitos no processo ensino-aprendizagem. Ademais, como mencionado 

anteriormente, veem as consequências da Educação Básica presentes na formação do 
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licenciando que julgam como um fator negativo pela má formação, ocasionando dificuldades 

contínuas no processo ensino-aprendizagem do curso, sobretudo no processo de construção 

do conhecimento específico da área. 

Para melhor compreensão desta análise, seguem as categorias: 

1ª Processo ensino-aprendizagem: emergente da definição de saberes da docência 

pronunciada pelo professor, ou seja, para ele, saberes da docência é saber conduzir o processo 

ensino-aprendizagem que requer prática de ensino, planejamento, avaliação, relação 

professor-aluno, conhecimento da Didática e da Psicologia, mas sobretudo, conhecimento da 

área específica, deixando claro que a categoria conhecimento que deu origem à categoria 

conceitual processo ensino-aprendizagem tem na sua base as unidades de sentido: conteúdo e 

explicação; experiência para transmitir conhecimento; transmissão do conhecimento; 

conhecimento e ensino; conhecimento e didática; conhecimento da disciplina e pedagógico. 

De forma explícita, o professor expõe sua compreensão acerca dos saberes da 

docência, onde prevalece o conhecimento da área, ou seja, conhecimento em Física.  

Na amplitude conceitual, considera-se ainda parte desta categoria, aspectos 

apontados pelo professor como dificuldade referente ao déficit em Matemática e Física, 

atribuindo como causas, o perfil do aluno desta licenciatura. 

2ª Prática de ensino com conhecimento e didática: resultante da categoria 

conteúdo conceitual e procedimental obtida na análise das unidades de sentido da pergunta 

que indagava ao professor, como avalia a preparação do licenciando durante as aulas da sua 

disciplina? Para o professor do curso investigado, saberes da docência é saber abrir contas, 

explicar os fenômenos da Física e resolver questões. 

3ª Consequências da Educação Básica: gerada em análise das categorias base na 

Educação Básica, apontada como dificuldade do aluno, bem como a deficiência na formação 

básica como causa significativa ao baixo rendimento nas disciplinas específicas do curso, 

reclamadas por alguns docentes.  

O movimento da análise possibilita um olhar apurado a cada categoria aqui 

apresentada, sendo possível ainda perceber que a categoria conceitual Processo ensino-

aprendizagem é comum na análise dos sujeitos. Assim, reitera-se que para ambos, Processo 

ensino-aprendizagem emerge da definição de saber (es) da docência, representando com 

unanimidade o conhecimento em Física. 
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5 ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS, NA PERSPECTIVA DO ALUNO E 

DO PROFESSOR 

 

Dando início à análise descritiva dos resultados da pesquisa, convém revisitar a 

intencionalidade apresentada no teor da justificativa do estudo. Nesta, empreendeu-se por 

meio da avaliação do processo ensino-aprendizagem, o compromisso em discutir com 

estudantes e docentes a formação de professores no curso de Licenciatura em Física do IFCE 

campus Sobral. 

A proposta foi trazer para o diálogo, a percepção dos participantes acerca da 

definição do (s) saber (es) da docência, a indicação desses saberes, bem como as dificuldades, 

causas e sugestões de melhorias ao processo em discussão. 

Reitera-se que o trabalho como um todo, se volta à avaliação do ensino e 

aprendizado no processo de formação de professores do referido curso. Nessa perspectiva, o 

texto segue fundamentado na teoria de Michael Scriven, como ideólogo da linha de avaliação 

adotada para esta análise, tendo em vista a reflexão da avaliação e sua lógica, onde mostra que 

“a avaliação desempenha muitos papéis (roles), mas possui um único objetivo: determinar o 

valor ou o mérito do que está sendo avaliado”. (VIANNA, 2000, p. 85).  

É imperativo entender os papéis, formativo e somativo, da avaliação propostos 

por Scriven, como conceitos que possam ser desdobrados na realidade do processo, 

lembrando que o que está em discussão é a formação de professores para a Educação Básica 

na Licenciatura em Física do IFCE, campus Sobral, sendo, portanto, como diz Vianna (2000, 

p. 86) “objeto de avaliação”.  

Nesse sentido, a metodologia de avaliação pode iniciar-se pela concepção e 

aplicabilidade da avaliação formativa que segundo Vianna (2000, p. 86), “deve ocorrer ao 

longo do desenvolvimento de programa, projetos e produtos educacionais, com vistas a 

proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam promover o aprimoramento 

do que está sendo objeto de implementação”.  

Partindo dessa lógica, pode-se entender que a discussão se pauta em torno do 

programa de formação de um curso com seu respectivo produto educacional que é o 

licenciando formado e apto a ingressar na carreira do magistério. Para tanto, notou-se o 

quanto se faz oportuno o uso da avaliação formativa, onde num processo contínuo de 
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observação, o professor pode fazer a regulação necessária a partir das informações obtidas. 

Para isso, Vianna (2000, p. 86), reforça que “Scriven mostrou, ainda, que ao longo 

de um projeto a avaliação formativa deve ser uma constante, a fim de [...] realizar as 

modificações que se fizerem necessárias”. Dessa forma, acredita-se ser uma situação que 

demanda atenção e interesse dos envolvidos para que na prática, possam intervir com ações 

cabíveis às necessidades percebidas. 

Nesse sentido, o autor acentua que a “avaliação formativa está diretamente 

relacionada com a decisão de desenvolver um programa, sua modificação ou, ainda, sua 

revisão”. E acrescenta que a “avaliação do tipo somativa está ligada à decisão de continuar 

com o programa, encerrá-lo ou adotá-lo”. (VIANNA, 2000, p. 86, 87). 

Em concordância aos tipos de avaliação mencionados, considera-se o elevado 

grau de importância, dada a tomada de decisões nas diferentes fases do processo, tendo ao 

final como expressa Vianna (2000, p. 87), a condição de “determinar o mérito, [...] e 

empreender outras decisões”. 

Com foco na ação resultante da avaliação aplicada, ao mesmo tempo em que se 

avalia o objeto, considera-se recomendável a adoção dessa metodologia avaliativa ao referido 

curso para que os docentes tomem as decisões e intervenham a favor da aprendizagem dos 

alunos. 

Em consonância a este propósito, o Projeto Pedagógico do Curso, mostra uma 

tratativa sobre o sistema de avaliação do processo de ensino- aprendizagem, colocando que 

  

O IFCE – Campus Sobral entende que avaliar é o ato de acompanhar a construção 

do conhecimento do aluno, permitindo intervir, agir e corrigir os rumos do trabalho 

educativo, isso significa levar o professor a observar mais criteriosamente seus 

alunos, a buscar formas de gerir as aprendizagens, visando atingir os processos e 

propiciar a construção de conhecimento pelo aluno, colocando assim, a avaliação a 

serviço do discente e não da classificação. (IFCE, 2015, p. 21). 

 

De forma harmônica, verifica-se que no Regulamento de Organização Didática 

da instituição, precisamente no capítulo III – Da aprendizagem, Art. 90, expressa que 

 

O processo de avaliação dá significado ao trabalho escolar e tem como objetivo 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do estudante nas suas diversas 

dimensões assegurando a progressão dos seus estudos, a fim de propiciar um 

diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor 

analisar sua prática; e, ao estudante desenvolver a autonomia no seu processo de 

aprendizagem para superar possíveis dificuldades. (IFCE, 2015, p. 25). 

 

Ou seja, é um processo onde o professor está à frente pela observação e com a 
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iniciativa da tomada de decisão, mas que também tem o aluno como parte significativa do 

processo.  

A lógica da metodologia de avaliação adotada na análise desta pesquisa, mostra-

se assertiva por convergir com o prescrito no Art. 91 do referido Regulamento de 

Organização Didática ao assegurar que 

 

No IFCE, a avaliação deve ter caráter diagnóstico, formativo, processual e 

contínuo, com a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

dos resultados parciais sobre os obtidos em provas finais, em conformidade com o 

artigo 24, inciso V, alínea a, da LDB Nº. 9.394/96. (IFCE, 2015, p. 25). 

 

 A compreensão assinalada decorre dos objetivos propostos na pesquisa, que os 

revisitando, lembra-se que o objetivo geral propõe avaliar o papel da Licenciatura em Física 

do IFCE campus Sobral, frente à construção de saberes da docência na formação de 

professores para atuação na Educação Básica.  

Aproximando-se da etapa final do estudo, nota-se o alcance desse propósito, 

tendo os objetivos específicos como base norteadora das ações previstas na pesquisa em 

torno do objeto investigado. Porém, antes mesmo de reiterá-los, observa-se que o objetivo 

geral desse estudo, tem congruência com o objetivo geral do curso apontado no seu Projeto 

Pedagógico que diz 

Formar profissionais com ampla e sólida base teórico-metodológica para o exercício 

crítico e competente da docência na área de Física, com domínio tanto dos seus 

aspectos conceituais, quanto históricos e epistemológicos e em educação, para atuar 

no Ensino Fundamental e Médio, assim como nas diversas modalidades da educação 

e em espaços não formais, de modo a contribuir para a melhoria e o 

desenvolvimento da Educação Básica. (IFCE, 2015, p. 14,15). 
 

Como se observa, o documento se mostra claro, enquanto ação principal no curso, 

porém, durante a pesquisa, foi possível perceber situações que podem fragilizar a formação de 

profissionais na amplitude sólida da base teórico-metodológica pronunciada neste objetivo. 

Fala-se nisso, com base na escuta de um aluno que ao ser indagado sobre como avalia seu 

processo de formação docente para atuar na Educação Básica, respondeu que avalia como 

“Péssimo. Em algumas disciplina (sic) disciplinas o conteúdo dado, já, mas (sic) jamais 

aplicamos (sic) aplicaremos na Educação Básica, cabu (sic) cabe um conhecimento entre 

acadêmico/aluno de escola”. (Aluno sujeito de pesquisa nº 4). 

A situação exposta pelo aluno dialoga com o sujeito de pesquisa – professor nº 8, 

ao dizer que, “muito do que a gente fala, eles não vão colocar em prática na Educação Básica. 

Eles não vão. Eles precisam ter aquilo. Mas eles não vão dar aula sobre aquilo”.  

Ao mesmo tempo em que para o aluno, tal situação torna sua formação 
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insatisfatória, para o professor é a melhor forma de conduzir o processo ensino-aprendizagem, 

onde afirma todo o seu compromisso com esta causa, conforme se vê abaixo: 

 

[...] eu estou dando aula de cálculo, não estou explicando fenômenos físicos porque 

eu não me considero físico, mas algumas situações físicas eu coloco a matemática 

para poder ajudar na explicação daquele fenômeno. Mas a matemática que estou 

trabalhando com eles nessa explicação, eles não vão colocar na Educação Básica. 

Não tem como, porque essa matemática não é cobrada lá. O aluno não iria entender. 

Entenda, que eu considero assim, a licenciatura é você saber, ter conhecimento para 

dar aula lá no ensino básico, mas de forma que esse conhecimento se fosse tentar 

mensurar, fosse 50% a mais daquilo que é necessário para se colocar na Educação 

Básica. Você não pode chegar lá, dando, sabendo somente aquilo que vai falar. Você 

não pode chegar dando aula de regra de três e só saber regra de três. Ele precisa ter 

uma noção como um todo de uma proporção. Você tem que saber mais. Mais 

daquilo que você vai passar. Então, o que a gente procura fazer é, explicar 

fenômenos físicos dentro de um nível de licenciatura, não falo nem em bacharelado. 

Dentro de um nível de licenciatura que é a mais, além daquilo que eles vão atuar. 

Mas eles precisam saber disso. (Sujeito de pesquisa - professor nº 8). 

 

Avaliando o ponto de vista do aluno e, sobretudo a defesa do professor pelos seus 

feitos em sala de aula, supõe refletir acerca da lacuna existente entre o que é ensinado e o que 

é aprendido, uma vez que, a construção do conhecimento deve ser o foco contínuo de ambas 

as partes, sem perder de vista os objetivos da ação formadora.  

Chega-se a entender o posicionamento do professor em querer e fazer o melhor 

para a turma, porém, supõe indagar onde está o alinhamento do currículo do curso com o 

currículo da escola básica, para que os conhecimentos requeridos ao professor da Educação 

Básica não sejam suprimidos na trajetória da formação na licenciatura. Afinal, “conhecer 

significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social e 

existencial da humanidade”. (PIMENTA, 2009, p. 22). 

Reconhecendo a importância da construção do conhecimento na amplitude do 

curso, a forma intencionada de agir do docente citado acima (Professor sujeito de pesquisa nº 

8), de certa forma reflete no discurso de outros estudantes quando dizem: “na parte 

pedagógica do curso considero excelente, já na área das demais disciplinas vejo que minha 

formação está mais voltada para o nível superior e/ou além”. (Sujeito de pesquisa - aluno nº 

5); “Para atuar na Educação Básica está ótimo mais (sic) mas as disciplinas ofertadas na 

graduação não abordam bastante o assunto”. (Sujeito de pesquisa - aluno nº 9). 

Os relatos chamam atenção, mostrando certo distanciamento dos propósitos desta 

licenciatura, prescritos nos objetivos específicos para formação de professores, claramente 

apresentados no Projeto Pedagógico do Curso, como segue:  
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Contribuir para a superação do déficit de docentes habilitados na Área de Física para 

a Educação Básica, especialmente para compor os quadros das redes públicas de 

ensino; fortalecer a formação de docentes, em nível superior, para as diversas 

modalidades da Educação Básica, tendo a unidade entre teoria e prática como 

princípio e base para a atuação do educador em espaços escolares e não escolares; 

oferecer uma consistente base de conhecimentos ao discente, de maneira a capacitá-

lo para resolver problemas no contexto do ensino de Física; desenvolver a 

capacidade de produzir e disseminar conhecimentos na área da Física, visando ao 

entendimento da realidade e ao exercício da cidadania; proporcionar o entendimento 

da relação entre o desenvolvimento das Ciências Naturais e o desenvolvimento 

tecnológico e associar as diferentes tecnologias à solução de problemas; 

compreender e aplicar métodos e procedimentos próprios utilizados pela Física para 

resolver questões problemáticas da vida cotidiana. (IFCE, 2015, p. 15). 

Os objetivos pronunciados, em linhas gerais sugerem pensar sobre o que se ouviu dos 

alunos e professores, em que ao mesmo tempo em que elevam o nível de formação do curso, 

provocam reflexões acerca do ensino e aprendizado ao fim que se destina. Nesse movimento 

reflexivo, flui a pergunta: será que o aluno da Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral 

estará ao final do curso preparado para atuar na Educação Básica?  

Atenta ao conteúdo da fala de outros participantes do estudo, pode-se acreditar 

que sim, visto que avaliam seu processo de formação docente positivamente, atribuindo 

conceitos como bom, satisfatório, excelente e rico em conhecimento, como é o caso abaixo: 

 

Considero meu processo de formação docente extremamente rico em conhecimento 

da minha área específica, bem como em conhecimento didático-pedagógico. A 

oportunidade que o IFCE me proporcionou de participar de programas como o 

PIBID, e atualmente o Residência Pedagógica foram cruciais para que eu adquirisse 

experiência em sala de aula, compreendesse a essência da profissão docente que é 

mediar o conhecimento, analisando e refletindo de forma lúcida e crítica sobre a 

prática, sobre as dificuldades dos estudantes e providenciar meios de superar esses 

desafios. (Sujeito de pesquisa - aluno nº 12). 

 

Diante de falas que ora expressam satisfação e ora insatisfação, acredita-se que  

O diagnóstico é inútil se não der lugar a uma ação apropriada. Uma verdadeira 

avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção 

diferenciada, com o que isso supõe em termos de meio de ensino, [...] de 

organização do grupo-aula. (PERRENOUD, 1999, p. 15). 

 

A intervenção sugerida pelo autor demanda atenção dos envolvidos, uma vez que, 

a tratativa do objeto está sob a condução da avaliação formativa e somativa e vale lembrar que 

“os dois tipos de avaliação são fundamentais considerando que várias decisões devem ser 

tomadas”. (VIANNA, 2000, p. 87). 

Ainda tratando de objetivos, não se pode perder de vista que o desdobramento da 

pesquisa se deu a partir dos objetivos específicos delineados criteriosamente para captar dos 

participantes, as unidades de sentido e por meio destas, buscar compreender as questões em 
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torno do processo de formação de professores no curso investigado. Assim, assinala-se que o 

primeiro objetivo específico foi alcançado por meio do acesso à legislação da Educação 

Superior e ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), para verificar as competências e 

habilidades previstas nas disciplinas pedagógicas e específicas para a docência na Educação 

Básica. 

O próximo objetivo cuidou de identificar a percepção do aluno e do professor 

formador sobre os saberes da docência, bem como a indicação dos mesmos que consideram 

importantes no processo de formação no curso, visando a atuação na Educação Básica. Para 

isso, direcionaram-se duas questões/perguntas integradas nos instrumentos em uso, onde de 

fato, cada participante pode emitir seu ponto de vista.  

Das respostas obtidas, chama à atenção a compreensão do estudante ao dizer que  

 

Os saberes da docência se referem ao conhecimento e prática. É de suma 

importância o professor ter conhecimento específico da área para poder repassar de 

forma clara e concisa aos alunos. A prática pedagógica é outro fator importante, pois 

métodos de ensino, como repassar o conteúdo, a relação professor-aluno e técnicas 

de ensino inovadoras fazem com que a aprendizagem ocorra da melhor forma 

possível. (Aluno sujeito de pesquisa nº 2). 

  

Mais uma vez, fica claro que quando se referem ao conhecimento, estão se 

reportando ao saber conceitual da área específica do curso, contudo, esse estudante consegue 

reconhecer que tanto o conhecimento específico da área como a prática, são saberes docentes 

com o mesmo grau de importância. O que permite lembrar que “a atividade principal do 

profissional do magistério é o ensino, que consiste em dirigir, organizar, orientar e estimular 

a aprendizagem”. (LIBÂNEO, 2008, p. 16). 

Nessa mesma perspectiva se alinha o pensamento do professor formador, quando 

expressa  

a gente define como saber docente para os professores, os conhecimentos 

específicos da disciplina e conhecimentos pedagógicos também relacionados às 

disciplinas do curso já planejado no currículo deles predefinidos e os demais 

saberes que são agregados em ações de extensão, né, podem ser agregados ai, ações 

de extensão. São saberes ai que se complementam na formação de um sujeito que 

acreditamos ser apto a desenvolver uma profissão docente com eficiência. (Sujeito 

de pesquisa – professor nº 9). 

 

O discurso do professor trata dos saberes docentes na sua abrangência, 

demonstrando o zelo que tem ao processo de formação de professores instituído no curso, 

levando a crer que o professor pode “produzir conhecimento a partir da prática, desde que na 

investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o 

suporte da teoria. Portanto, como pesquisador de sua própria prática. (PIMENTA, 2008, p. 
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43).  

Pesquisar a própria prática, demanda constituir-se de uma ação contínua no ato 

da docência que permite revisitar o último objetivo específico da pesquisa em pauta que 

propôs analisar possível (is) dificuldade (s) do ponto de vista do professor e do aluno, no 

decorrer das aulas das disciplinas pedagógicas e específicas do Curso de Licenciatura em 

Física. 

Para ser possível tal análise, implementou-se aos instrumentos de coleta de dados 

3 (três) questões/perguntas bem integradas sendo a primeira indagando se haveria alguma (s) 

dificuldade (s) no processo ensino-aprendizagem? 

Com unanimidade, todos os alunos discorreram sobre dificuldades percebidas, 

com destaque ao relato abaixo que diz:  

 
Alguns professores da área específica de Física têm dificuldade de compreender as 

nossas limitações enquanto alunos, aprendizes. Nessas disciplinas há uma extrema 

valorização do formalismo matemático, e por vezes o aluno que não acompanha o 

esperado é colocado como atrasado em relação aos outros. Vejo com muita cautela 

esse fato, visto que o conhecimento específico é sim de grande importância. Não se 

pode ensinar sem dominar o conteúdo. Porém, ocorre que professores dominam 

somente o conteúdo, mas não são bons mediadores do conhecimento. Estando num 

curso de Licenciatura em Física, considero a valorização dos conhecimentos prévios 

dos alunos e a compreensão de suas limitações como um fator chave para que ocorra 

aprendizagem, além da auto avaliação docente, visto que o professor necessita 

refletir sobre como está ensinando, como está agindo diante do insucesso dos alunos, 

se está apenas lançando conteúdos, equações, leis e teoremas sem se importar se está 

contribuído para a formação de futuros professores conscientes do seu papel 

transformador perante a sociedade. (Sujeito de pesquisa - aluno, nº 12). 
 

 

Analisando a situação, é clara a exposição do aluno, frente às limitações que 

atribui como dificuldades. Viu-se que, segundo sua concepção, tais dificuldades deveriam ser 

tratadas pelo professor de outra forma.  

Esse outro jeito de fazer na sala de aula, onde o aluno sinaliza a importância de 

refletir sobre como está ensinando, poderia ser pelo uso das avaliações formativas que 

segundo Russell e Airasian (2014, p. 98), ocorrem “durante a interação com os alunos e se 

focam na tomada de decisões rápidas e específicas sobre o que fazer para ajudar os alunos a 

aprender”.  

Como se observa, é por meio da tomada de decisão que se busca a resolução das 

situações-problema que emergem no cotidiano do processo, demandando do professor uma 

atenção contínua. Porém, o relato demonstra certa ausência dessa iniciativa do professor que 

ao se permitir fazer uso das avaliações formativas, poderia perceber que estas, têm “muitas 

formas, mas todas dependem de informações coletadas por meio de atividades estruturadas 
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formais ou de observações informais feitas durante a instrução”. (RUSSELL; AIRASIAN, 

2014, p. 98). É desse ponto, por exemplo, que se pode perceber na prática a relação da 

avaliação com o planejamento como ações indissociáveis. 

Ainda sob análise do referido caso, nota-se que as dificuldades apontadas pelo 

aluno (Sujeito de pesquisa - aluno, nº 12) convergem ao enfrentamento de dificuldades pelo 

professor no processo ensino-aprendizagem, onde com veemência, atribuem tais dificuldades 

à formação básica dos alunos, conforme segue:  

 

[...] o que eu posso acrescentar é a base desse aluno. Mas a base desse aluno como 

um todo. Eu digo, base até em relação à leitura e escrita. Então, eu acho que essa é a 

maior dificuldade que eu vejo. O aluno não sabe escrever, não sabe ler, 

consequentemente não sabe se expressar. Ele não consegue nem comentar, fazer um 

comentário. Até para tirar uma dúvida ele não consegue expressar porque ele não 

tem o costume de ler e escrever. (Sujeito de pesquisa - professor, nº 8). 
 

Como se observa, parte da dificuldade refere-se ao processo de aquisição da 

leitura e da escrita, enfatizando a expressão oral. Porém, acrescenta a forma como a 

Matemática é vista por algumas pessoas, no caso, se refere aos alunos: 

 

Então, na Matemática o pessoal pensa muito assim: vou resolver uma questão de 

Matemática, eu vou apresentar um monte de conta aqui e não é assim. Você tem que 

ter as explicações no decorrer de cada conta. As pessoas em geral, acham que só os 

números explicam por si só e muitas vezes, não. E eles têm essa dificuldade de se 

expressar, da onde é que surgiu isso? Para onde vai isso? Qual é o estímulo? Tu quer 

(sic) queres chegar aonde? Então quando eu estou dando aula, eu gosto muito de 

pegar o livro para ler passagens do livro, eu até boto em PDF para que eu possa estar 

lendo e interpretando e eles vendo. Eu digo, vocês têm que ter esse costume. Acho 

que na Educação Básica está faltando muito disso, essa parte de interpretação, essa 

parte de leitura, essa parte de fazerem o entendimento correto ou pelo menos 

próximo, correto daquilo que está escrito, porque correto é muito subjetivo. Mas 

pelo menos você conseguir entender mais ou menos aquilo que está escrito e eles 

não conseguem, eu tenho muita dificuldade com relação a isso. (Sujeito de pesquisa 

- professor nº 8). 
 

O professor reclama com clareza ao retratar dificuldades percebidas em sala de 

aula no curso de Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral. Todavia, a análise de sua 

fala e do aluno, torna-se instigante, dada a percepção de anseios e até mesmo 

descontentamentos por ambas as partes.  

De um lado, está o aluno em processo de formação para a docência, que chega no 

curso com limitações de saberes requeridos a esta formação e mesmo com esse perfil, supõe 

querer aprender os conhecimentos da Física e o saber ensiná-la.  

Do outro lado, está o professor, detentor de saberes da área, pronto para ministrar 

suas aulas que consequentemente contribuirão à formação na licenciatura. Porém, ao mesmo 

tempo em que o aluno ver esse professor com domínio do conhecimento e com limitações 
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didático-pedagógicas, o professor ver o aluno completamente fora do perfil que ele acredita 

que deveria ter.  

A realidade posta na vivência dos sujeitos retrata uma situação que parece não 

receber o tratamento devido e por isso se mantém na forma como está ou possivelmente, 

como sempre foi, o que supõe pensar na necessidade de se entender a sala de aula “como uma 

sociedade de aprendizagem”. (RUSSELL; AIRASIAN, 2014, p. 99). 

Ampliando o olhar a este contexto vivido na formação de professores da 

licenciatura investigada, a fala do professor, acentua a questão da base de formação do aluno, 

colocando como fragilidades na Educação Básica. 

A esse respeito, revisita-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 9.394/96, no Art. 32 que faz menção ao ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tendo por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996). 

 

 A lei tem linguagem direta, sobretudo, quando se observa o inciso I que faz 

referência ao desenvolvimento da capacidade do aluno em obter o domínio da leitura, escrita e 

do cálculo. Contudo, não se faz ser cumprida na forma prática e cotidiana da escolarização, 

resultando num processo histórico de déficits de aprendizagem conforme foi possível observar 

no sentimento exposto de forma branda pelo aluno e de forma enfática pelo professor. 

Sendo uma dificuldade advinda da base de formação desse aluno no ensino 

fundamental e médio, supõe pensar na necessidade de mudar a prática da docência no 

processo de formação de professores, como uma possibilidade de intervenção a favor do êxito 

nesse processo que se dá em longo prazo. 

Acredita-se que esta, possa configurar uma ação que processualmente apresente 

resultados de melhorias no processo ensino-aprendizagem da Educação Básica, oportunizando 

a formação de melhores alunos que poderão no futuro, se tornar licenciandos na Educação 

Superior. E assim, se apresentem com outro perfil de estudante que terá e provocará, talvez, 

no professor formador, outras dificuldades, mas não mais referentes à leitura, escrita e ao 

cálculo. 
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Falar dessas competências básicas construídas no período de escolarização abre 

espaço a pensar na qualidade da educação no país que tem uma política pública robusta 

podendo ser representada aqui por um dos pilares importantes que é o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB). Este, que funciona sob a responsabilidade do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é reafirmado na Cartilha Saeb 

2017, como     

um sistema composto por três avaliações externas aplicadas em larga escala. Seu 

objetivo principal é diagnosticar a educação básica no Brasil. O resultado dessas 

avaliações é usado para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), divulgado a cada dois anos. Ao unir o desempenho dos alunos no Saeb aos 

dados de fluxo escolar do Censo Escolar, o Ideb fornece indícios sobre a qualidade 

de ensino oferecido nas escolas de todo o País. (BRASIL, 2017). 

 

Pela regularidade das avaliações que perdura por quase 3 (três) décadas a contar 

de sua implantação no ano de 1990 e o compromisso firmado pelo referido sistema acerca do 

diagnóstico da educação brasileira, subtende-se a existência da implementação de medidas 

contínuas para se alcançar as melhorias necessárias. Porém, os números da educação do país, 

mostram uma distância relevante no ranking mundial. É o que informa a matéria colhida no 

site de notícias: 

Os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, 

na sigla em inglês), divulgados na manhã desta terça-feira (6), mostram uma queda 

de pontuação nas três áreas avaliadas: ciências, leitura e matemática. A queda de 

pontuação também refletiu uma queda do Brasil no ranking mundial: o país ficou na 

63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática. (G1 

EDUCAÇÃO, 2016). 

 

O problema que é gritante leva a refletir o sentido da avaliação de desempenho. 

Para Russell e Airasian (2014, p. 185), “avaliação de desempenho é um termo usado para 

descrever avaliações que requerem que os alunos demonstrem habilidades e conhecimento, 

produzindo um produto final ou um desempenho”.  

Conforme os dados citados observa-se um nível educacional muito baixo, o que 

revela que os alunos se saem mal na Prova Brasil que avalia justamente a leitura e a 

resolução de problemas. Tal cognição, requerida não só no ensino fundamental, mas 

também no ensino médio, consequentemente é muito necessária na Educação Superior e, 

sobretudo, na vida. 

A constatação dos fatos converge com a percepção do professor mencionado 

anteriormente quando traz para a discussão essa deficiência em seus alunos no curso de 

Licenciatura em Física do IFCE campus Sobral, impactando de forma significativa na 

formação dos mesmos. 
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Dando continuidade à análise dos resultados, discorre-se sobre a questão/pergunta 

que indagam sobre o que julgam como causa (s) da (s) dificuldades percebidas? 

Observando a princípio o sentido da fala dos alunos, há o que reconhece a própria 

limitação, referindo-se ao processo de escolarização, conforme expressa: “a própria 

dificuldade dos conteúdos e também a fraca formação no ensino básico”. (Sujeito de 

pesquisa – aluno nº 8). Há também o aluno que atribui ao fato de morar distante: “a maioria 

dos alunos do curso reside em outro município, consequentemente chega cansado nas aulas”. 

(Sujeito de pesquisa - aluno nº 3).  

Os demais alunos, com prevalência apontam como causas, a didática do professor 

em sala de aula como se pode observar em alguns relatos: 

 

As metodologias usadas pelos professores e os tempos de duração de aula. (Aluno 

nº 1); a pressão para conseguir o nível estabelecido pelos professores com pouco 

tempo para assimilar adequadamente e a própria dificuldade do curso de Física. 

(Aluno nº 5); a falta de rendimento do aluno diante dessa forma de ensinamento de 

alguns professores. (Aluno nº 6); [...] alguma deficiência na formação do professor, 

ou porque o mesmo não tenha formação na área de licenciatura. (Aluno nº 11); 

creio que existe uma falha nos cursos de ciências da natureza e exatas, que é a visão 

simplista de que basta saber responder os exercícios e compreender os cálculos que 

você será bem sucedido no curso. (Aluno nº 12); 

 

A esse respeito, considerou-se importante o posicionamento do aluno citado, 

visto entender que para se tornar professor e ingressar na Educação Básica, não basta deter o 

conhecimento específico da área, tendo em vista a diversidade de situações que emergem na 

realidade do chão da sala de aula, que só vivenciando para saber melhor como ocorre. Assim, 

o mesmo aluno, chama atenção dizendo que “os professores dessas áreas vêm de uma 

formação com uma visão semelhante a essa e tendem a repassar o que aprenderam”. 

Pode-se pensar que a impressão do aluno a respeito das atitudes do professor se 

ampara na percepção pedagógica construída ao longo do curso que permite acrescentar 

expressando que   

 

Também é visível que a maioria dos docentes tem uma formação de bacharéis em 

Física, o que leva a desvalorização da formação pedagógica dos licenciandos. Cabe 

aqui um relato de uma ocasião em que um professor afirmou que cursou 

bacharelado em Física, e tinha interesse em prestar concurso para docente do IFCE, 

para isso teve que cursar as disciplinas pedagógicas para obter grau de licenciado 

em Física. Ao descobrir que o grau de licenciado não era requisito obrigatório para 

o concurso ele se arrependeu profundamente e até os dias atuais ele afirma que 

cursar tais disciplinas foi a maior perda de tempo de sua carreira. Com isso nota- se 

a incapacidade de um docente de nível superior, com mestrado e doutorado em 

áreas de ciências exatas em reconhecer a importância dos conhecimentos 

pedagógicos para exercer a profissão de Professor. (Sujeito de pesquisa - aluno nº 

12); 
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As causas apontadas pelos alunos, em parte se aproximam das atribuídas pelos 

docentes, considerando que na concepção do professor, falta no licenciando em Física do 

IFCE campus Sobral, esforço e compromisso nos estudos, fato que se analisa junto ao 

“déficit lá no ensino fundamental e médio, [...] a problemas das escolas mesmo de, de, às 

vezes, o aluno não teve uma oportunidade de estar numa escola que oferecesse mais 

oportunidade de ensino e consequentemente da aprendizagem dele”. (Sujeito de pesquisa - 

professor nº 6). 

Em convergência à discussão, o professor nº 8 reitera a necessidade de “ler e 

escrever bastante, eu acho que é a causa de todas as outras dificuldades. Começa tudo dai”. E 

enfatizando as causas assinaladas em que parte delas, configura dificuldades enfrentadas na 

fase de escolarização, o professor nº 9, aponta que: 

 

Existe uma deficiência ai na formação básica. Eu acho que tem que ter um 

investimento ou um olhar mais atencioso para a formação básica do indivíduo. Os 

alunos que chegam na licenciatura em Física não são em geral os alunos que a gente 

sonha, né, (risos). A gente pensa num sujeito com uma formação básica sólida, que 

consiga acompanhar com menos dificuldade no que a gente se propõe a ensinar. Mas 

assim, a gente tem a consciência de que esses indivíduos, eles geralmente não 

chegam aqui. Os indivíduos que chegam aqui são pessoas com uma série de 

deficiências formativas, profissionais, sociais e a gente tem que trabalhar com isso, 

com o intuito de formar um ser profissional mais completo possível. A gente tem 

que trabalhar com essas dificuldades né. (Sujeito de pesquisa – professor nº 9). 

 

Partindo para a análise da última questão/pergunta, vê-se que conforme falado no 

início da sessão, a ideia foi propor questões bem integradas que pudessem favorecer uma 

contribuição mais efetiva dos participantes. Dessa forma, foi solicitada a apresentação de 

sugestões que na concepção deles, podem reverter/melhorar as dificuldades vivenciadas na 

sala de aula desta licenciatura.  

Inicia-se pela escuta dos alunos que em um parecer sugestivo, fazem uma 

avaliação do curso, com soluções que vão desde a administração do tempo de aula, 

perpassando por mudança no currículo, interação dos professores das disciplinas específicas 

com os das pedagógicas e focando as estratégias de ensino e avaliação adotadas nas aulas. 

Uma das sugestões expressa: 

Uma possível solução, não simples por sinal, abarca a figura dos alunos e 

professores de uma forma mais intensiva, onde os professores devem deixar de lado 

a figura coletiva das turmas e ir ao encontro das dificuldades individuais de seus 

alunos, o que demanda tempo e esforço. Por parte dos alunos, faz-se necessário a 

aceitação das suas limitações a ação de reverter tal situação comprometendo-se na 

execução do plano de intervenção proposto pelo professor. (Sujeito de pesquisa - 

aluno nº 1). 

 

Do ponto de vista teórico do estudo, pode-se pensar que quando o aluno sugere 
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que o professor deve ir ao encontro das dificuldades da turma, faz um apelo para que a prática 

docente possa se guiar pela avaliação formativa, visto que por meio desta, poderá  

 

Enxergar a educação como um processo de ajudar os alunos a mudar gerando uma 

questão fundamental que todos os professores devem se perguntar: o que eu quero 

que os meus alunos saibam ou sejam capazes de fazer depois de minhas aulas que 

eles não sabiam ou faziam antes delas? A educação é o processo de promover essas 

mudanças importantes e desejáveis nos alunos. (RUSSELL, AIRASIAN, 2014, p. 

61). 

 

Na mesma perspectiva de sugestões, os alunos apontam: 

Que o professor deixe sua forma de repassa (sic) repassar seu conteúdo, mas (sic) 

mais ampla e tenha uma didática focada para o aluno entender. (Aluno nº 4); passar 

provas de acordo com suas aulas. (Aluno nº 6); acredito que cada caso é um caso. 

Então, traçar um perfil da turma e verificar a melhor forma de avaliar e de repassar 

o que se deve ser aprendido para os alunos, (Aluno nº 13). 

 

A realidade colocada pelo licenciando, evidencia um contexto de reivindicações 

por mudanças no que acredita que pode ser diferente e melhor para o desenvolvimento da 

aprendizagem ao longo do curso, principalmente quando chama a atenção ao aspecto da 

didática do professor, estendendo-se à estratégia de avaliação.  

Referindo-se ao ato de avaliar na sala de aula, Perrenoud (1999, p. 76), lembra 

que a “avaliação tradicional é uma amarra importante, que impede ou atrasa todo tipo de 

outras mudanças. Soltá-la é, portanto, abrir a porta a outras inovações”.  

Lançar-se às inovações, demanda ao professor, disposição e flexibilidade do 

pensamento pedagógico e num processo de ação-reflexão-ação, poderá redefinir sua prática 

em sala de aula. Assim, convém pensar que a ação docente pode se estruturar seguindo três 

passos básicos apresentados por Russell e Airasian (2014, p. 62, 63), quando afirmam que  

 

o primeiro passo é planejar a instrução, que inclui a identificação dos resultados de 

aprendizagem desejados, a seleção de materiais que ajudem os alunos a alcançar 

esses resultados, e a organização de experiências de aprendizagem em uma 

sequência coerente que promova o desenvolvimento dos alunos; o segundo passo é 

dar a instrução aos alunos, ou seja, ajudá-los a mudar; o terceiro passo envolve 

determinar se os alunos aprenderam ou alcançaram os resultados desejados, ou 

avaliar os resultados dos alunos. 

 

Figura 1 – Passos no processo instrucional 
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Fonte: Russell e Airasian (2014) 

 

Considerando a sequência dessa ação pedagógica que observa e intervém, 

notadamente é uma ação contínua que se retroalimenta a favor da aprendizagem do aluno, 

fazendo entender que “a competência e a vontade de desenvolver o desejo de saber e a 

decisão de aprender, encontram-se no centro do oficio do professor. (PERRENOUD, 2000, p. 

67). 

Prosseguindo, compartilha-se a escuta dos professores que conforme dito 

anteriormente, o campo de sugestões decorre das dificuldades percebidas no processo ensino-

aprendizagem e suas respectivas causas. Nesse sentido, viu-se que assim como houve 

professor que disse que não ia fazer nenhuma sugestão, teve os que entendem ser importante e 

por isso sugeriram “conversar com os alunos, dar exemplos”. (Professor nº 2); “que o aluno 

deve estudar e o professor deve rever a didática”. (Professor nº 3); trabalhar a motivação dos 

alunos de um modo geral. (Professor nº 5).   

A respeito da motivação mencionada pelo professor citado e outros, emerge o 

pensamento que diz que “cada professor espera alunos que se envolvam no trabalho, 

manifestem o desejo de saber e a vontade de aprender”. (PERRENOUD, 2000, p. 67). Porém, 

essa é uma questão que está muito mais no campo dos desejos do que na realidade da sala de 

aula, em que dependendo da disposição e sensibilidade do professor, pode trabalhar a 

motivação sugerida pelo docente acima.  

De forma geral observou-se que as sugestões apresentadas, têm na sua base, um 

olhar avaliativo do professor voltado ao processo que transcorre no curso investigado e nesse 

espírito de contribuição, o professor nº 8, faz sua sugestão com base na opinião de que, 

 

[...] esse desvio padrão, não é muito legal não. Torna um processo de aprendizagem 

não muito bom. Acho que tinha que ser mais uniforme. Então, eu penso assim, todos 

os professores deveriam procurar fazer algo a mais, não que eu fique engessado, que 

o que o aluno está fazendo em sala, deve ser a mesma coisa que eu vou fazer. Não é. 

Eu digo é a postura. A postura de exigência, a postura de fazer com que o aluno 

estude, de que o aluno leia, de que o aluno interprete. Agora, óbvio que algumas 
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coisas vão ser diferentes né, que é de cada professor. (Sujeito de pesquisa - professor 

nº 8). 

 

Num diálogo sustentado na percepção comum durante a entrevista, o referido 

docente, acrescenta a sugestão de mudança de postura dos professores, na concepção de que 

agindo firmemente em relação às exigências de estudo que ele considera necessárias, 

certamente os alunos seriam melhores bem formados.  

Contudo, pelo que se viu e ouviu nesta pesquisa, não depende apenas da postura 

firme do docente em sala de aula. Pensa-se que o problema não se centra nesse ponto, pois se 

acredita que de forma responsável os professores de um modo geral, exigem do aluno a 

seriedade com os estudos e respectivamente, o alcance não só da nota para aprovação nas 

disciplinas, mas, sobretudo, do aprendizado.  

Nesse compromisso onde o aluno e o professor são sujeitos partícipes diretos do 

processo, vê-se que a melhoria das dificuldades enfrentadas na perspectiva do ensino e do 

aprendizado, depende de ações amplas e integradas, fazendo-se entender que   

 

a gente tem o ensino, pesquisa e extensão e aliado ao ensino e a aprendizagem, a 

gente tem também a questão da avaliação. Então é avaliar, conhecer os alunos, ter 

ciência das dificuldades e traçar medidas, né. Essas medidas de superação do 

indivíduo, de complementação da formação que a gente acha que ele deveria ter mas 

não tem, elas podem ser feitas ai através de atividades de extensão, de pesquisa, a 

gente tem os programas de pesquisa PET. Uma série de outras atividades, elas 

devem estar presente no curso de licenciatura no sentido de tentar suprir essas 

dificuldades, essa necessidade da formação que o indivíduo tem e para a gente 

articular atividades exitosas, a gente tem que conhecer o indivíduo. Então é 

necessária uma avaliação constante ai da questão do saber ensinado e da 

aprendizagem que ele adquiriu para poder traçar metas e estratégias para superar 

toda essa problemática que está envolvido o ensino superior. (Sujeito de pesquisa - 

professor nº 9).  

 

Na extração da unidade de sentido da expressão do referido docente, nota-se a 

importância dada à avaliação, quando diz que esta deve ser constante para ajudar o professor a 

definir o que fazer, ou seja, percebe a avaliação contribuindo na tomada de decisão, que 

caracteriza uma avaliação formativa. Essa prática avaliativa se difere da ação de professores 

que se utilizam apenas da avaliação somativa, que ao ser realizada ao final, “somente tem a 

possibilidade de, muitas vezes, constatar o fracasso”. (VIANNA, 2000, p. 87).  

Contrapondo-se ao insucesso, acredita-se no êxito que se pode construir na prática 

do ensino para uma aprendizagem significativa que eleva a qualidade do curso e 

principalmente o nível intelectual dos licenciandos que estarão mais bem preparados para o 

exercício da docência num futuro breve.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante da expressividade do estudo, naturalmente, as possibilidades de análise e 

discussão não se esgotam nesses escritos, tendo em vista a amplitude de situações inerentes ao 

contexto da formação docente percebidas com a participação de alunos e professores que 

vivenciam o dia-a-dia do curso investigado. 

A afirmativa ganha sentido, dada ao fato de não ser comum ter a Licenciatura em 

Física como objeto de pesquisa. A esse respeito, lembra-se da dificuldade vivenciada na busca 

de estudos na área quando se acessou o Repositório Institucional da UFC, onde se viu que há 

um número significativo de trabalhos em torno da formação de professores, mas na 

Licenciatura em Física voltando-se às questões pedagógicas, há uma tímida quantidade de 

publicação, o que revela de certo modo, um possível desinteresse nesta área de estudo.  

Contrapondo-se à situação, acredita-se que esse trabalho pode contribuir no 

despertar de interesse ao início de outros, tendo em vista, o compromisso no desenvolvimento 

da avaliação do ensino e aprendizado no processo de formação docente.  

Considera-se que os objetivos propostos, tornaram-se alcançados à medida que 

proporcionaram a compreensão da problemática que indagava sobre o papel da Licenciatura 

em Física no IFCE, campus Sobral, frente à formação de professores para a Educação Básica. 

Nesse sentido, alinhar o interesse da pesquisa à construção dos saberes da docência tornou-se 

fundamental na conquista dos resultados que se apresentam constituídos de sentidos em torno 

da definição de saberes da docência, da indicação de saberes considerados importantes nesta 

formação, bem como das dificuldades com suas respectivas causas, além de sugestões de 

superação. 

É importante notar, que para se chegar aos resultados pretendidos, foi 

imprescindível o acesso aos setores, profissionais e documentos referentes ao curso 

investigado, tornando tranquila a fase exploratória da pesquisa.  

No empenho da investigação, onde se tinha os dados em mãos, coube seguir o 

passo a passo do procedimento metodológico pautado na análise de conteúdo para efetivação 

da redução fenomenológica de Edmund Husserl (1989), sendo possível como diz, Garnica 

(1997, p. 113), “colocar em suspensão crenças prévias”.  

Esse, portanto, foi de certa forma, um movimento considerado inicialmente difícil, 

dada a convivência diária com os participantes no referido campus. Assim, buscou-se 

valorizar a perspectiva dos participantes, mantendo o cuidado no processo de inferência e ao 

mesmo tempo, evitando influenciar as mensagens interpretadas. 
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Da interpretação à revelação, coloca-se que os resultados estão registrados em 2 

(duas) partes: a primeira situa-se na sessão dos procedimentos metodológicos iniciando com a 

análise do perfil dos participantes seguida da descrição analítica dos dados apoiada no método 

da redução fenomenológica, como já dito antes; a segunda, desenvolve-se na sessão da análise 

dos resultados, fundamentada na teoria da avaliação e sua lógica de Michael Scriven 

consultada nos escritos de Vianna (2000). Nesse intento, observa-se, que o que está em 

discussão é a formação de professores para a Educação Básica na Licenciatura em Física do 

IFCE, campus Sobral, sendo, portanto, como diz Vianna (2000, p. 86) “objeto de avaliação”. 

Fazendo-se cumprir o objetivo geral desse estudo, considera-se que os resultados 

se deram no processo de avaliação do papel da Licenciatura em Física, frente à construção de 

saberes da docência na formação de professores para atuação na Educação Básica. Nesse 

propósito, convoca-se a atenção aos resultados da pesquisa que emergiram na redução 

fenomenológica das categorias delineadas pelos pressupostos voltados à definição dos saberes 

da docência; avaliação do processo de formação docente; dificuldades no processo ensino-

aprendizagem; causas; sugestões. 

Da definição dos saberes da docência: claramente, a pesquisa revela que tanto 

para o aluno como para o professor, saberes da docência é ter conhecimento da área 

específica. Esta é uma concepção muito firme no discurso do aluno e por vezes nas atitudes 

comportamentais, ao demonstrarem pouca importância às ações pedagógicas, sendo 

necessário lembrá-los da relevância à formação na qual estão inseridos. Nota-se também, que 

embora parte dos professores expresse que é saber conduzir o processo ensino-aprendizagem 

e que para isso requer prática de ensino, avaliação e planejamento, a maioria ressalta o 

conhecimento. E quando falam em conhecimento, referem-se ao conhecimento da Física que 

se agrega principalmente à cognição matemática. 

Da avaliação do processo de formação docente: o estudo mostra que mesmo o 

aluno tendo a opinião formada em relação à detenção do conhecimento como requisito básico 

para a docência, contradiz-se ao falar sobre como avalia o próprio processo de formação 

docente. Para ele, a formação de professores desenvolvida no curso, deixa a desejar os 

conhecimentos requeridos na Educação Básica, fragilizando assim, o futuro exercício da 

docência. Quanto ao professor, avalia fazer bem o seu trabalho, reafirmando com ênfase a 

importância da construção dos conhecimentos específicos.  

Das dificuldades no processo ensino-aprendizagem: A pesquisa mostra que uma 

das dificuldades permanentes é a metodologia do professor. Para os alunos, os docentes 

dominam o conteúdo da área específica do curso, mas não são bons mediadores do 
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conhecimento. Por não terem didática, na concepção dos alunos, outra dificuldade revelada 

na pesquisa é a avaliação, por serem avaliados de formas diferentes, entre si, além de alguns 

professores darem aula sobre um determinado conteúdo e na prova cobrarem outro. 

Observa-se que tais práticas demandam um alinhamento junto ao Projeto 

Pedagógico do Curso, visto que a instituição compreende que avaliar é acompanhar e intervir 

a favor da aprendizagem do aluno. 

Do ponto de vista do professor, o estudo mostra que a dificuldade mais latente é a 

dificuldade em Matemática para aprender os conhecimentos da Física, em que os docentes 

atribuem à base do aluno na fase de escolarização. 

Das causas: Os resultados apontam uma prática incompatível, enfatizando o 

método avaliativo, que na crença do aluno, tais causas decorrem de parte dos professores 

terem formação em nível de bacharelado e por isso, pouco se valoriza a formação 

pedagógica. 

Para os professores, há causas diversas como o desinteresse nos estudos; moradia 

em outro município; acesso às redes sociais durante a aula. Mas a mais latente é o perfil do 

aluno com deficiência na aprendizagem advinda da formação básica. 

Das sugestões: são bem correlatas às dificuldades pronunciadas. Assim, os 

estudantes apontam que o professor compreenda o nível dos alunos, bem como, tracem o 

perfil da turma para definir a melhor forma de ensinar e avaliar, além de sugerirem a 

interação dos professores das disciplinas específicas e pedagógicas.  

Da parte docente, foram várias sugestões, desde conversar e motivar os 

estudantes ao interesse e compromisso com os estudos, além da revisão da didática por parte 

do professor. Todavia, há uma sugestão muito correlata às dificuldades levantadas, quando 

aponta que o professor de modo geral deve ter uma postura de exigência, que na concepção 

do mesmo, ajudará o aluno a melhorar.  

Por tudo, julga-se que os achados da pesquisa permitem determinar o mérito do 

programa de formação desta licenciatura que se mostrou comprometida e revestida por uma 

larga significância social. A afirmação se ampara na percepção da responsabilidade científica 

e pedagógica da instituição frente à formação de professores que a cada semestre dispõe às 

escolas de Educação Básica, contribuindo na transformação da sociedade local e 

circunvizinha.  

Nesse empenho que suscita a tomada de decisões, considera-se oportuno o 

momento, em que na condição de pesquisadora, pode-se sugerir à instituição, a leitura atenta 

do Projeto Pedagógico do Curso de Física, observando os objetivos para a formação de 
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professores e, sobretudo, a prescrição da Avaliação da Aprendizagem. A respeito da 

avaliação, recomenda-se como leitura complementar, o Regulamento de Organização 

Didática. 

Acredita-se, que esta ação, tendo todo o professorado envolvido, pode 

potencializar o processo de reflexão da ação didática, rumo à experimentação de novas 

práticas em sala de aula, que não se restrinjam ao ato da avaliação, mas que possam tornar o 

processo de ensino e aprendizado efetivamente melhor.  

Por tratar-se de uma construção processual, demandando dos envolvidos abrirem-

se ao novo, propõe-se, ainda, que a Coordenação Técnica Pedagógica junto aos professores, 

possa pensar e investir em ações de formação continuada voltadas à avaliação em sala de 

aula, visto ser uma temática que abrange aspectos significativos do ensino e aprendizado 

como: planejamento, objetivos de aprendizagem, observação do aluno, dentre outros 

apontados claramente pelos participantes da pesquisa. 

Em acréscimo a esta proposição é pertinente o diálogo em torno do 

enfrentamento das novas políticas educacionais na escola, supondo refletir a formação de 

professores nesta licenciatura. A esse respeito, pode-se citar a discussão em torno da Base 

Nacional Comum Curricular, que precisa ser compreendida à luz do pensamento crítico-

reflexivo e torná-la parte do plano de ensino dos professores de modo geral. Assim, pode-se 

superar a percepção de que essa discussão é restrita à carga horária da disciplina Currículos e 

Programas.   

Dessa forma, compreende-se que esse estudo se apresenta como uma pequena 

contribuição à instituição, mais precisamente ao Curso de Licenciatura em Física. Assim, 

continuar instigando aspectos elucidados, seria agir com altivez, uma vez que, estes poderão 

ter continuidade em outros estudos, dada a abrangência de inquietações que suscitam 

interrogações em busca de respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Renato Santos; VIANNA, Deise Miranda. A carência de professores de Ciências e 

Matemática na Educação Básica e ampliação das vagas no Ensino Superior. Ciência e 

Educação, v.17, n. 4, p. 807-822, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 

20 maio 2018. 

 

ARROYO, Miguel Gonzáles. Oficio de mestre: imagem e auto-imagens. 13. ed. Petrópolis 

RJ: Vozes, 2011. 

 

AUSUBEL, David Paul; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. Psicologia Educacional. 

2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana Ltda, 1980.  

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 

 

BRASIL cai em ranking mundial de educação em ciências, leitura e matemática. G1 

Educação, São Paulo, 06 de dezembro de 2016. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-

ciencias-leitura-e-matematica.ghtml>. Acesso em: 16 jan. 2019. 

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Ensino Superior. Documento 

orientador para a superação da evasão e retenção na rede federal de educação 

profissional , científica e tecnológica. Brasília: MEC, 2014. 

 

__________. Decreto nº 2.406, de 27 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei nº 8.948, de 8 

de dezembro de 1994, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 27 nov.1997. Disponível em:  < 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/dec2406.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

 

_________. Decreto nº 3.462/00, de 17 de maio de 2000. Regulamenta a Lei nº 8.948, de 8 de 

dezembro de 1994, que dispõe sobre a autonomia dos Centros Federais de Educação Ciência e 

Tecnológica para a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e 

tecnológico da Educação Profissional, bem como para implantação de cursos de formação de 

professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação 

Profissional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,Brasília, DF, 18 maio 

2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3462impressao.htm>. 

Acesso em: 05 jul. 2018. 

 

__________. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 29 dez.2008. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3462impressao.htm>. Acesso em: 05 jul. 

2018. 

 

__________. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 ago.1971. Disponível em:  < 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

 



134 

 

 

__________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 

dez.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. Acesso 

em: 05 jul. 2018. 

 

__________. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

revoga as Leis n
os

 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6

o
 da Medida 

Provisória  n
o
 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil,Brasília, DF, 26 dez.2008. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 03 

out. 2018. 

 

__________. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 

de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, 

a consolidação das Leis de Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e o Decreto-Lei nº236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 

de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,Brasília, 

DF, 17 fev.2017. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13415.htm>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

 

_________. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 506/2013. Brasília, DF, 2013. 

Disponível 

em:<https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&cod

Ar Catalogado=8995767>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

 

__________. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; Ministério da Educação. 

Portaria nº 39/2013, de 22 de novembro de 2013. Institui o grupo de trabalho para elaboração 

do relatório dos índices de evasão, retenção e conclusão desagregados para diferentes 

modalidades de cursos. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 25 nov. 2013. Seção 1, p. 25. 

Disponível em: 

<http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/138563852990_MEC-SETEC_-

_Port39_-_22-11-13_-_GT_estudo_evasao_retencao_conclusao.pdf>. Acesso em: 05 jul. 

2018. 

 

___________. Sinopse Estatística da Educação Superior. Brasília, DF, 2016. Disponível 

em: < http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: 09 jul. 2017. 

 

___________. Parecer CNE/CP Nº 009/2001.Brasília, 2001. Disponível, em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

 

___________. Parecer CNE/CP Nº 1.304/2001. Brasília, 2001. Disponível, em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf>. Acesso em: 01 out. 2018. 

 

___________. Parecer CNE/CP Nº 28/2001. Brasília, 2001. Disponível, em: < 



135 

 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf>. Acesso em: 04 out. 2018. 

___________. Resolução nº 2, de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago.2015. Disponível, em: 

<http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-

pdf/file>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

 

___________. Resolução CNE/CP nº 2, de 2002. Institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica 

em nível superior. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 mar. 

2002. Seção 1, p. 9. Brasília, DF, 2015. Disponível, em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

 

____________. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Cartilha do Saeb. Brasília:MEC, 2017. Disponível em:< 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2017/documentos/Cartilha_Saeb_2017.pdf

>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de.; GIL-PEREZ, Daniel. Formação de professores de 

ciências: tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

FIALHO, Marília Gabriella Duarte; PRESTES, Emília Maria da Trindade. Análise das causas 

de evasão discente no ensino superior: um estudo de caso na Unopar. MPGOA. João Pessoa, 

v. 2, n. 2, p. 84-113, 2013. Disponível em: <file:///C:/Users/maria/Downloads/17343-33017-

1-PB%20(1).pdf>. Acesso em: 25 jul. 2018. 

 

GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. Some notes on qualitative research and 

phenomenology. Interface — Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, p.23-28,1997. 

Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432831997000200008>. 

Acesso em: 8 jan. 2019. 

 

GATTI, Bernadete Angelina. Formação de professores no Brasil: características e problemas. 

Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out-dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

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

 

HUSSERL, Edmund. A ideia da fenomenologia. Rio de Janeiro: Edições 70 Ltda, 1989. 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ. 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. Sobral, CE, 2015. 

 

__________. Espaço Estudante. Assistência estudantil. Sobral,CE,2015. Disponível em: 

<https://ifce.edu.br/espaco-estudante/assistencia-estudantil/auxilios>. Acesso em: 29 mar. 

2018. 

 

__________. Plano Estratégico Anual 2016: ações de incentivo à permanência e êxito dos 

estudantes do IFCE campus de Sobral. Sobral, CE, 2016. 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432831997000200008


136 

 

 

 

__________. Regulamento da Organização Didática – ROD. Sobral, CE, 2015. Disponível 

em: <https://ifce.edu.br/espaco-estudante/regulamento-de-ordem-didatica>. Acesso em: 09 

jul. 2018. 

 

__________. Resolução de Criação Curso Licenciatura em Física. Sobral,CE,2015. 

Disponível em: 

<https://ifce.edu.br/sobral/campussobral/cursos/superiores/licenciatura/fisica/pdf/resolucao-

de-criacao-curso-licenciatura-em-fisica.pdf/view>. Acesso em: 10 ago. 2018. 

 

LAMB, Marcelo Eder; WELTER, Graciele Hilda; MARCHEZAN, Analice. A formação de 

professores e os currículos das licenciaturas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. In: ANPED SUL, X edição.; 2014, Florianópolis. X ANPED. Florianópolis: 

2014. p. 1-21. Disponível em: < http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/1070-0.pdf>. Acesso 

em: 09 ago. 2018. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Antinomias na formação de professores e a busca de integração entre 

o conhecimento pedagógico-didático e o conhecimento disciplinar. In: MARIN, Alda 

Junqueira; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática: teoria e pesquisa. 2. ed. Araraquara: 

Junqueira & Marin; Fortaleza: EdUECE, 2018. 

 

____________. Didática. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

LIMA, João Batista Gomes. OLIVEIRA, Ricardo Daher. Estudo da Evasão Escolar do Ponto 

de Vista Econômico: o caso dos Centros Universitários Camilianos do Brasil. Revista 

Científica Internacional, v.3, n. 12, p.23-28, abr.2010. Disponível em: < 

http://www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/view/124>. Acesso em: 25 jul. 

2018. 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete S. Introdução à Filosofia: aprendendo a 

pensar. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

MAGALHÃES, Maria de Lourdes Tavares. Os saberes pedagógicos de professores do 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Cariri/ URCA: um estudo sobre a 

racionalidade pedagógica nas narrativas docentes. 2018. 218 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. 

 

MARTINS, Pura Lúcia Oliver; ROMANOWSKI, Joana Paulin. Didática, práticas de ensino e 

educação básica na formação inicial de professores: uma relação necessária. In: MARIN, 

Alda Junqueira; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática: teoria e pesquisa. 2. ed. 

Araraquara [SP]: Junqueira & Marin; Fortaleza: EdUECE, 2018. 

 

MELO, Maria Teresa Leitão de.; MARQUES, Binho. Entrevista. Revista Retratos da 

Escola, Brasília, v.10, n. 19, p. 365-377, jul./dez. 2016. Disponível em: 

<http://www.esforce.org.br>. Acesso em: 21 maio 2018. 

 

MONTEIRO, Silas Borges. Epistemologia da prática: o professor reflexivo e a pesquisa 

colaborativa. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHENDIN, Evandro (Org.). Professor 

reflexivo no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

http://www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/view/124


137 

 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2008.  

 

PAQUAY, Léopold; PERRENOUD, Philippe; ALTET, Marguerite; CHARLIER, Évelyne.. 

Formando professores profissionais: quais estratégias? quais competências? 2. ed.Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre 

duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. 7. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e Docência. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; EVANDRO Ghedin. Professor reflexivo no Brasil: gênese e 

crítica de um conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

POZO, Juan Ignacio; CRESPO, Miguel Ángel Gómez. A aprendizagem e o ensino de 

ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

 

RUSSELL, Michael K.; AIRASIAN, Peter W. Avaliação na sala de aula: conceitos e 

aplicações. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

 

SCHMIDT, Lawrence K. Hermenêutica. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

 

SILVA, Jansen Felipe da SILVA. Introdução: avaliação do ensino e da aprendizagem numa 

perspectiva reguladora. In: SILVA, Jansen Felipe da; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAN, 

Maria Teresa.  Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do 

currículo. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

 

SOBRAL, Adriana Eufrásio Braga. Ensino, aprendizagem e prática avaliativa de 

professores de matemática, em escolas de ensino médio, na cidade de Fortaleza-Ceará. 

2006. 195 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal 

do Ceará, Fortaleza, 2006. 

 

SOUSA, Ana Cléa Gomes de. Avaliação de desempenho docente: o que esperam os 

envolvidos? Fortaleza: Imprece, 2016. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 



138 

 

 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1997. 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Currículo: a atividade humana como princípio 

educativo. São Paulo: Libertad, 2011.  

 

VIANNA, Heraldo Marelin. Avaliação Educacional. São Paulo: IBRASA, 2000. 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 

2009. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ROTEIRO DE 

ENTREVISTA AO PROFESSOR 

 

A - PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1 Faixa Etária: 

(  ) 25 – 35 anos   (  ) 35 – 45 anos   (  ) 45 – 55 anos   (  ) acima de 55 anos  

 

2 Sexo: 

(  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

3 Nível de escolaridade:              

(  ) Graduação  Curso: __________________________________________________ 

(  ) Mestrado   (  ) Mestrado em andamento     Área:_______________________ 

(  ) Doutorado  (  ) Doutorado em andamento    Área: ______________________ 

 

4 Há quanto tempo trabalha na instituição? 

______________________________________________________________________ 

 

 B – DA PESQUISA 

 

1 O que você define como saber(es) da docência? 

 

2 No seu entendimento, qual(is) saber(es) da docência, considera importante(s) na formação 

do licenciando em Física? 

 

3 Tendo em vista, que não basta saber Física, mas é preciso saber mediar o conhecimento da 

área, como você avalia a preparação dos licenciandos do IFCE campus Sobral, durante as 

aulas da sua disciplina, na perspectiva de que serão professores na Educação Básica? 

 

4 Você identifica alguma(s) dificuldade(s) no processo ensino-aprendizagem durante suas 

aulas? Se sim, qual(is)?  

 

5 O que você julga como causa(s) dessa(s) possível(is) dificuldade(s)? 

 

6 Diante da(s) possível(is) dificuldade(s) enfrentada(s) em sala de aula, o que você sugere 

para reverter/melhorar essa situação? 
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ANEXO B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO AO 

ALUNO 

 

A - PERFIL DO ALUNO 

 

1 Faixa Etária: 

(  ) 20 – 26 anos   (  ) 26 – 29 anos   (  ) 29 – 32 anos   (  ) acima de 32 anos  

 

2 Sexo: 

(  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

3 Ano referente à entrada no curso:_____________________ 

 

 

 B – DA PESQUISA 

 

1 O que você entende por saber(es) da docência? 

 

2 Qual(is) saber(es) da docência construídos ao longo do curso de Física, você considera 

importante(s) para o seu processo de formação docente? 

 

3 Tendo em vista, que não basta saber Física, mas é preciso saber mediar o conhecimento da 

área, como você avalia o seu processo de formação docente no decorrer do curso para atuar na 

Educação Básica? 

 

4 De modo geral, você identifica alguma(s) dificuldade(s) no processo ensino-aprendizagem 

durante as aulas? Se sim, qual(is)?  

 

5 O que você julga como causa(s) dessa(s) possível(is) dificuldade(s)? 

 

6 Diante da(s) possível(is) dificuldade(s) enfrentada(s) em sala de aula, o que você sugere 

para reverter/melhorar essa situação? 
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ANEXO C – UNIDADES DE SENTIDO INICIAIS DA QUESTÃO 1 ATÉ A QUESTÃO 

6 DIRECIONADA AO ALUNO 

 

QUESTÃO 1 

1 Conhecimento e metodologia 

2 Conhecimento e didática 

3 Conhecimento  

4 Competência para ensinar o conteúdo 

5 Interação, didática e conhecimento 

6 Conhecimento 

7 Arte de ensinar 

8 Coisas para ensinar bem  

9 Lecionar de forma boa e adequada 

10 Conhecimentos, práticas e experiências 

11 Domínio do conteúdo e didática 

12 Conhecimento do conteúdo; conhecimentos adquiridos com a prática 

13 Competência no processo ensino-aprendizagem 

 

QUESTÃO 2 

1 Conhecimento e metodologias 

2 Conhecimento e metodologias 

3 Não respondeu 

4 Didática  

5 Pedagogia 

6 Conhecimento 

7 Didática e psicologia 

8 Didática 

9 Inteligências múltiplas 

10 Conhecimento e prática 

11 Conhecimento e prática 

12 Realidade educacional e prática 

13 Experiência 
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QUESTÃO 3 

1 Aprendizado metodológico 

2 Aprendizado metodológico 

3 Aprendizado do conhecimento 

4 Não aplicável 

5 Não aplicável 

6 Satisfatório 

7 A melhorar 

8 Bom 

9 Ótimo 

10 Não respondeu 

11 Conhecimento e didática 

12 Conhecimento e didática 

13 Satisfatório 

 

QUESTÃO 4 

1 Interpretação de texto e matemática 

2 Didática 

3 Fatores externos 

4 Forma de avaliar 

5 Avaliação do rendimento 

6 Avaliação do rendimento 

7 Alunos sem base 

8 Acompanhar o nível dos conteúdos 

9 Didática 

10 Dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

11 Ensino sem qualidade 

12 Processo ensino-aprendizagem 

13 Trabalhar as dificuldades do aluno  

 

QUESTÃO 5 

1 Não respondeu 

2 Metodologia 

3 Cansaço dos alunos 
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4 Didática 

5 Metodologia 

6 Didática e avaliação 

7 Não respondeu 

8 Ensino básico fraco 

9 Didática 

10 Metodologia 

11 Excesso de conteúdo e formação docente 

12 Valorização do conhecimento; desvalorização do pedagógico 

13 Ensino-aprendizagem 

 

QUESTÃO 6 

1 Processo ensino-aprendizagem 

2 Metodologia 

3 Incentivo a projetos 

4 Didática para o aluno entender 

5 Didática, interação e motivação ao aluno 

6 Avaliação da aprendizagem 

7 Mudança no currículo 

8 Processo ensino-aprendizagem 

9 Formação para o professor e incentivo à pesquisa 

10 Professores licenciados 

11 Capacitação e melhoria no currículo 

12 Interação dos professores 

13 Processo ensino-aprendizagem 
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ANEXO D – UNIDADES DE SENTIDO INICIAIS DA PERGUNTA 1 ATÉ A 

PERGUNTA 6 DIRECIONADA AO PROFESSOR 

 

PERGUNTA 1 

1 Conteúdo, explicação e adaptação no ambiente 

2 Experiência para transmitir conhecimento e formar o professor 

3 Transmissão do conhecimento 

4 Cuidado humano e disciplina em sala 

5 Práticas de ensino, planejamento, avaliação e relação professor e aluno 

6 Conhecimento e ensino 

7 Didática e Psicologia 

8 Conhecimento e didática 

9 Conhecimento da disciplina e pedagógico 

 

PERGUNTA 2 

1 Adaptação e estratégia para prender o aluno e explicar melhor 

2 Aplicações da Física no cotidiano e nas tecnologias; conversar e motivar o aluno 

3 Conhecimento e compreensão do aluno; metodologia com sensatez e maturidade 

4 Multidisciplinaridade; trabalhar em equipe; postura do professor 

5 Avaliação do processo ensino-aprendizagem voltado aos conceitos da Física 

6 Conhecimento e repasse do conteúdo 

7 Didática, psicologia e conhecimento da área 

8 Referência à pergunta 1 

9 Conhecimento e interdisciplinaridade 

 

PERGUNTA 3  

1 Devem saber abrir contas, explicar os fenômenos da Física e resolver questões – Domínio 

de conteúdo 

2 Com exemplos, indicação de materiais e mostrando a importância da Física 

3 Considerando características e dificuldades dos alunos 

4 Vendo o aluno como ser humano e agregando teoria, prática e tecnologia 

5 Considerando as dificuldades do aluno; revisando conteúdo do ensino médio para entrar nos 

mais complexos 
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6 Ajudando o aluno a refletir sobre a prática pedagógica e sobre dificuldades que precisa 

superar 

7 Não respondeu 

8 Preparação de excelência, mas parte do conhecimento não utilizarão na Educação Básica 

9 Ótima qualificação, relacionando o conteúdo da disciplina com outras 

 

PERGUNTA 4  

1 Demais. Convencer o aluno a estudar 

2 Matemática, interpretar a Física e a falta de estudo 

3 Por parte dos alunos, conhecer a base matemática. Por parte do professor, saber lidar com as 

dificuldades da turma 

4 Não há dificuldades 

5 Sim. Em Física pela falta de base escolar em Matemática e Física 

6 A base dos alunos na Educação Básica e a timidez em falar 

7 Cansaço dos alunos pelo deslocamento 

8 Compreensão matemática pela falta de base na leitura, escrita e expressão oral 

9 Domínio matemático, conhecimentos históricos e filosóficos, associados a trabalho e fatores 

familiares 

 

PERGUNTA 5 

1 Aluno acomodado, coitado 

2 Aluno sem esforço e compromisso nos estudos 

3 Uso de celular; Trabalho; Tempo para estudo 

4 Não respondeu por ser em decorrência da pergunta anterior 

5 Carência na Educação Básica 

6 Déficit no Ensino Fundamental e Médio 

7 Distância da moradia e questão socioeconômica 

8 Leitura e escrita 

9 Deficiência na formação básica, profissionais e sociais 

 

PERGUNTA 6 

1 Sem sugestão 

2 Diálogo de orientação 

3 Professor rever sua didática; aluno estudar e buscar ajuda 
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4 Sem resposta 

5 Trabalhar a motivação dos alunos 

6 Diálogo com a turma; aluno tem que estudar 

7 Residência universitária 

8 Exemplos e postura comum de exigência 

9 Avaliar os alunos e traçar medidas para superação das dificuldades 

 

 

 

 

 


