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Introdução

A instalação do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência 
na unidade de Bauru a partir de 2007 oportunizou que diversas pesquisas 
em nível de mestrado e doutorado (Nardi, 1998; Longuini, 2001; Camar-
go, 2003; Cortella, 2004; Bozelli, 2005; Camargo, 2006) pudessem estudar 
particularidades do curso de Física, de seu corpo docente e discente, subsi-
diando a referida reestruturação curricular. 

A primeira etapa da pesquisa, aqui relatada, procurou responder à 
questão: como o corpo docente do departamento de Física tende a com-
portar-se frente às reestruturações curriculares que estão sendo propostas? 
Buscou-se verifi car como esses docentes concebem a atual estrutura curri-
cular do curso; as formas como eles organizam e desenvolvem suas práticas 

 1 Docente do Departamento de Educação, Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP). Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência. Grupo 
de Pesquisa em Ensino de Ciências. Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

 2 Unesp – Universidade Estadual Paulista. Docente do Departamento de Educação e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Faculdade de Ciências, campus de 
Bauru, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

  Apoio Financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
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docentes; o quanto estão dispostos a efetuar as mudanças; quais suas prin-
cipais difi culdades profi ssionais e suas sugestões para a melhoria do curso 
em questão.

Para tanto, partiu-se de uma retrospectiva histórica sobre a formação de 
professores de Ciências no Brasil, mais especifi camente no Estado de São 
Paulo, usando como parâmetros as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 4024/61, Lei 5692/71 e Lei 9394/96). A ideia foi a de levan-
tar e analisar que fatores políticos e sociais levaram à implantação dessas 
LDB e como os docentes que as vivenciaram reagiram a elas. Isto possibi-
litou estabelecer relações entre os diversos fatores que, juntos, defl agraram 
o processo de mudança proposto pelo Estado por meio de um novo modelo 
educacional. 

Como afi rma Severino, 

[...] é possível apreender, através da política educacional em geral e da legisla-
ção educacional em particular, quais os elementos ideológicos preponderantes 
que o Estado, e através dele as classes dominantes de uma dada sociedade, quer 
vincular e inculcar ao todo da população (Severino,1986, p.56).

O Estado, em sua forma política, representa uma determinada classe 
social, que é a detentora do poder naquele momento histórico. Assim, ele 
defende os interesses dessa classe dominante e suas ideologias. A concepção 
de ideologia adotada neste trabalho é aquela apresentada por Chauí (2001, 
p.84): “A ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe dominante tor-
nam-se ideias de todas as classes sociais, tornando-se ideias dominantes”. 

A formação de professores e as reformas educacionais 

A formação de professores tem sido alvo de muitos questionamentos, 
críticas e de reformas que se acentuaram na década de 1990 não só no Brasil, 
mas confi gurando um processo mundial. Segundo Maués (2003), a partir 
de 1970 intensifi caram-se em todo o mundo muitas transformações eco-
nômicas, políticas e sociais. Entre elas, o esgotamento do modelo fordis-
ta/keynisiano que gerou (e ainda gera) mudanças no mundo do trabalho e, 
consequentemente, na educação oferecida à sociedade e gerenciada pelos 
governos de Estado por meio das políticas públicas.
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O fenômeno de mundialização/globalização, aqui tratados como termos 
indistintos, representa um processo econômico de internacionalização do 
capital e que pretende aplicar os princípios da economia liberal a todos os 
setores da sociedade. O neoliberalismo, construto ideológico da globaliza-
ção, constitui uma forma hegemônica de saída da crise do capitalismo, e a 
educação passa a ser um instrumento poderoso para atingir este fi m. 

Carnoy (1999) indica a existência de uma relação direta entre a globa-
lização e as reformas educacionais, quando os organismos internacionais 
propõem (ou impõem) às nações que cumpram diversas metas. O objetivo 
delas seria o de homogeneizar o nível dos países, tornando-os mais com-
petitivos e capazes de participar do processo de globalização. Deste modo, 
procuram alinhar a escola à empresa, e os conteúdos nelas desenvolvidos, às 
exigências e necessidades do mercado.

Segundo Maués,

A utilização da pedagogia das competências na formação dos professores 
está ligada às exigências das indústrias e dos organismos multilaterais. [...] ins-
tituiu um programa internacional de pesquisa denominado Defi nição e Seleção 
de Competências – Deseco, cuja fi nalidade é a defi nição das competências bá-
sicas que deverão servir como indicadores para todas as pessoas (Maués, 2003, 
p.106).

De acordo com Carnoy (1999), a sociedade “do saber”, que substitui a 
“industrial”, tem como recursos a informação, a lógica e a comunicação, 
mas busca manter a rentabilidade, o lucro, a competitividade e, portanto, 
o capital. Gonçalves (1999) ressalta que as atribuições do Estado estão se 
modifi cando em decorrência do desenvolvimento científi co e tecnológico, e 
as grandes empresas passaram a intervir, de forma mais direta e sistemática, 
em decisões que antes eram de responsabilidade dos governos. Assim, o de-
senvolvimento do conhecimento científi co e tecnológico passa a prover o sis-
tema capitalista de um mecanismo regular que assegura a sua manutenção.

Nessa perspectiva, as reformas educacionais representam um instru-
mento de regulação social que busca o equilíbrio e a homeóstase social: 
é o mercado que passa a determinar o que a educação deve fazer, desde a 
escolha dos conteúdos e metodologias, e até estabelecer quais concepções 
pedagógicas serão adotadas como corretas, no sentido de estarem de acordo 
com o modelo proposto. 
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Segundo Costa (2005, p.45-47), na década de 1990, sob a infl uência do 
pensamento e de práticas neoliberais e também em concordância com as 
medidas sugeridas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo 
Banco Mundial e pela Organização das Nações Unidas, o governo brasi-
leiro renova as parcerias com o governo americano visando à melhoria do 
ensino, nos moldes do projeto MEC-Usaid3, que “refl etem uma orientação 
eminentemente tecnológica, privatizante, economicista, em suma, que su-
bordinam a educação aos interesses do ‘mercado’” (Costa, 2005, p.35).

A atual LDB, aprovada em 1996, determina que os currículos do Ensi-
no Fundamental e Médio devem ter uma base nacional comum (Art. 26) e 
afi rma que esta base traz, em si, a dimensão de preparação para o trabalho e 
também para o prosseguimento dos estudos. Ou seja, “as leis de mercado”, 
que Chauí (2001) chama de ideologia invisível, já se fazem presentes nas 
instituições de ensino de nível fundamental e médio também no discurso 
de documentos ofi ciais. 

Em 1996, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), que, baseados em modelos usados na educação espanhola, visam 
apresentar, por meio de concepções interacionistas, conteúdos, metodo-
logias e formas de avaliação para todas as disciplinas e séries da educação 
básica. Esses documentos salientam que se torna desnecessário memorizar 
conhecimentos que estão sendo superados ou cujo acesso é facilitado pela 
tecnologia; que o educador deve buscar priorizar o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências básicas, e não o acúmulo de algoritmos para a re-
solução de problemas preestabelecidos, uma vez que os algoritmos devem 
fazer parte de um conhecimento maior que explicita, em uma linguagem 
simbólica, toda uma série de conceitos e generalizações.

Com tantas mudanças em curso, fez-se necessário também redimensio-
nar a formação dos professores que irão atuar na Educação Básica. “Sob 
esta ótica, a qualidade da formação dos professores é elemento impulsiona-
dor e realizador dessas reformas [...]”(Freitas, 2005, p.90). É evidente que 

 3 Projeto MEC-Usaid, resultante de acordos entre a United States Agency for International 
Developmente (Usaid) e o Ministério da Educação (MEC) visando à reforma do ensino nos 
vários níveis, desde o primário até o Ensino Superior e a formação de professores para o En-
sino Médio, além de um convênio com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) 
para a compra e distribuição gratuita de cinquenta milhões de livros didáticos e técnicos 
(Costa, 2005, p.36).
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as universidades e as instituições de Ensino Superior são vistas pelo Estado 
como importantes parceiras na responsabilidade pelo êxito na implantação 
do novo modelo educacional. 

Deste modo, juntamente com as reformas no Ensino Básico, mudanças 
nas estruturas curriculares dos cursos superiores também foram regula-
mentadas por meio da implantação de Diretrizes Curriculares para forma-
ção de professores, em nível de graduação, licenciatura plena (CNE/CP 
1/2002).

Da mesma forma que o educador deve ter uma habilitação técnica fun-
damentada nos conhecimentos científi cos, no domínio dos conteúdos e no 
uso de métodos e técnicas de ensino, ele também necessita ter uma forma-
ção política e fi losófi ca, precisa se ver como membro de uma sociedade em 
certo momento histórico. Como afi rma Masetto,

O papel do professor universitário está em crise e deve ser totalmente re-
pensado. O papel de transmissor de conhecimento, função desempenhada até 
quase os dias de hoje, está superado pela própria tecnologia existente. Qual é 
esse novo papel? (Masetto, 2002, p.18).

A pesquisa: os sujeitos e a construção do corpus

Ao escolher a amostra de sujeitos que fariam parte da pesquisa, buscou-se 
responder à seguinte questão: quais indivíduos têm maior vinculação ao 
problema que está sendo investigado? Segundo Minayo (1992) a amostra-
gem será considerada boa se possibilitar abranger a totalidade do problema 
investigado em suas múltiplas dimensões. 

Diversos autores mostram que os professores, em todos os níveis de 
ensino, desde o fundamental ao universitário, deixam marcas nos futuros 
docentes. Sobre essa questão, Camargo (2003) afi rma que aquelas deixa-
das pelos professores das disciplinas específi cas estavam mais evidentes na 
forma como os licenciandos da instituição pesquisada ministraram suas 
aulas durante o estágio supervisionado do que aquelas deixadas pelos do-
centes das disciplinas pedagógicas. Ou seja, suas práticas evidenciaram 
que eles podem ter “aprendido” a ministrar suas aulas utilizando diversas 
abordagens, mas, ao executá-las, utilizaram-se de metodologias de ensino 
tradicionais. 
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Por essa razão, optou-se por ouvir os docentes universitários que tra-
balhavam com os alunos da licenciatura em Física que ministravam disci-
plinas específi cas e que estavam participando, direta ou indiretamente, da 
reestruturação pretendida. Foram entrevistados onze (dos treze) docentes 
do Departamento de Física que atuavam na licenciatura em questão du-
rante 2003/2004. Cada entrevista durou, em média, quarenta minutos, fo-
ram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. Cada uma das linhas 
transcritas foi numerada, e as falas, recortadas e citadas durante o processo 
de análise dos dados.

Durante as entrevistas, buscou-se levantar dados que pudessem levar 
à interpretação dos discursos desses docentes a respeito de diversos temas, 
tais como: os procedimentos de ensino que utilizam; como compreendem 
que ocorre a aprendizagem de seus alunos; até que ponto percebem que 
suas concepções sobre ensino e aprendizagem podem infl uenciar na forma 
como a reestruturação curricular será posta em prática, entre outros. 

Optou-se pelo uso das entrevistas semiestruturadas visando interpre-
tar os discursos dos docentes universitários, uma vez que, quando o sujeito 
está sendo entrevistado, ele acaba se inserindo em formações discursivas 
típicas de uma determinada classe ao utilizar um vocabulário próprio, ideo-
logias e outras marcas que permitem ao pesquisador perceber (em função 
do que está sendo proposto) o que ele sabe, analisa e critica a respeito dos 
assuntos estudados. 

Vale lembrar que os investigadores qualitativos buscam analisar os da-
dos em toda sua extensão e não os recolhem com o objetivo de confi rmar ou 
não hipóteses previamente estabelecidas. As abstrações vão sendo construí-
das à medida que os dados vão sendo recolhidos e agrupados. Vale salientar 
que “[...] o pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise dos 
dados. Os dados são mediados pelo instrumento humano: o pesquisador.” 
(André, 2001, p.28).

Em linhas gerais, o protocolo de entrevistas buscou levantar e analisar: 
1) o grau de descontentamento com a estrutura curricular atual do curso 
(2002-2003); 2) o comprometimento desses docentes com o processo de 
reestruturação prestes a ser iniciado; 3) a forma como eles organizam e de-
senvolvem suas práticas docentes; 4) suas principais difi culdades profi ssio-
nais e; 5) suas sugestões para melhoria do ensino e, consequentemente, do 
curso em questão.
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Como já comentado, o objetivo seria o de levantar o perfi l dos docentes 
e analisar como eles se comportariam durante esse processo de reestrutura-
ção. Mas também, como afi rmam Bogdan & Biklen (1994, p.287), o objeti-
vo, em ouvi-los, “[...] não é o de fazer um juízo de valores, mas o de tentar 
compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que critério 
eles o julgam”. Pois, ainda segundo os autores acima, um dos equívocos fre-
quentemente cometidos na área educacional é que os indivíduos que pro-
põem mudanças na área educacional, seja para todo o sistema educacional, 
seja para uma sala de aula, poucas vezes analisam o que pensam as pessoas 
que estão envolvidas nesse processo. 

Consequentemente, são incapazes de antecipar com precisão a forma como 
os participantes irão reagir. Caso desejemos que a mudança seja efectiva, temos 
que compreender a forma como os envolvidos entendem sua situação, pois são 
eles que terão que viver com as mudanças (Bogdan & Biklen, 1994, p.265).

A partir dos discursos dos entrevistados, foi possível interpretar suas po-
sições, permitindo perceber até que ponto os docentes estão preparados – ou 
mesmo dispostos – a refl etir sobre suas práticas docentes em função da im-
plantação de novas propostas curriculares. Essa análise se fez necessária, pois 
não são simplesmente novas estruturas curriculares que devem garantir as 
mudanças esperadas na formação de professores. É preciso lembrar que as 
mudanças curriculares visam atender ao “espírito da lei” a que estão atreladas 
e que as reformas ocorrem, entre outros fatores, para que os objetivos que a 
referida lei defende sejam efetivados. Como afi rma Krasilchik (2000, p.85), 
“nossas escolas, como sempre, refl etem as maiores mudanças da sociedade [...] 
política, econômica social e culturalmente e a cada novo governo ocorre um 
surto reformista que atinge principalmente os ensinos básico e médio [...]”.

Cada entrevista foi analisada integralmente utilizando-se a perspectiva 
da Análise de Discurso (AD). Primeiro, foram feitas as notas de campo, 
chamadas de Comentários do Observador, que buscaram aproximar o lei-
tor do campo de observação da pesquisadora e das condições de produção 
do discurso. Depois, as entrevistas foram transcritas para que também o 
leitor pudesse fazer a “sua” interpretação das falas dos sujeitos. Seguem-se 
as análises das falas e dos não ditos e a explicitação do discurso do professor, 
segundo a interpretação da pesquisadora: são as marcas do discurso, o que 
está implícito na fala do sujeito, a posição de onde ele fala.
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Um dos primeiros pontos a se considerar para a análise dos dados é a 
construção daquilo que a AD denomina corpus. Sua delimitação não segue 
critérios empíricos (positivistas), mas teóricos. O corpus está intimamente 
ligado à análise, pois quando se decide o que vai fazer parte dele, já se está 
decidindo acerca das suas propriedades discursivas uma vez que, quando se 
organiza o material, leva-se em conta a pergunta, o ponto de vista de quem 
o organiza. Como o objeto do discurso não é dado, o material bruto deve 
ser trabalhado pelo analista. Para tanto, deve-se converter o corpus bruto, 
o dado empírico, em um discurso concreto, em objeto linguisticamente 
dessuperfi cializado.

Orlandi (2002, p.65) chama dessuperfi cialização o processo em que, com 
o material bruto coletado, faz-se uma análise linguística: quem disse, o quê 
disse, como disse, buscando pistas que explicitem como o discurso está con-
textualizado, uma vez que seus autores deixam vestígios no fi o do discurso. 
O objetivo é procurar construir, a partir do material bruto (a transcrição 
da entrevista), um objeto discursivo para, então, interpretar o que é dito 
nesse discurso e o que é dito em outros, em diferentes condições, afetados 
por diferentes memórias discursivas. Então, pode-se começar a analisar a 
discursividade, que se desenvolve por meio do raciocínio dedutivo.

A linguagem, enquanto discurso, não é formada apenas de signos que 
sevem para comunicação ou suporte para o pensamento: é uma interação e 
uma produção social. Desta forma, não pode ser considerada neutra e nem 
natural. Quando o pesquisador passa a buscar a compreensão da linguagem 
não mais centrada apenas na língua (considerada um sistema ideologica-
mente neutro), mas buscando a real signifi cação de um texto em condições 
sócio-históricas, aí é que ocorre a Análise do Discurso.

A análise dos dados: análise do discurso

A análise dos dados recolhidos foi conduzida por meio de técnicas de Aná-
lise de Discurso (AD). Existem várias linhas de AD: a usada neste trabalho 
foi aquela desenvolvida no Brasil por Orlandi (2002) e Brandão (1997), a par-
tir dos estudos de M. Pêcheux: a chamada linha francesa. Orlandi considera 
que existem diferentes maneiras de se estudar a linguagem: a Linguística, a 
Gramática e a Análise do Discurso. Quando se estuda a língua enquanto sis-
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tema de signos ou como sistemas formais, tem-se a Linguística; quando no 
foco de interesse estão as normas de bem dizer, temos a Gramática; quando 
se tenta compreender a língua fazendo sentido enquanto um trabalho sim-
bólico, como parte do trabalho social, tem-se a Análise do Discurso (AD).

Assim, a AD não trabalha a língua enquanto sistema abstrato, mas 
como forma de signifi car o mundo; com homens falando, tanto como sujei-
tos quanto membros de uma sociedade, estando fato, história e sociedade 
em uma relação de dependência. Segundo Orlandi (2002), se a materialida-
de específi ca da ideologia é o discurso, e se a materialidade específi ca do dis-
curso é a língua, então a AD trabalha a relação língua-discurso-ideologia. 

Quando o analista passa do corpus bruto para o objeto discursivo e deste 
para o processo discursivo, ele mostra o trabalho da ideologia: os efeitos da 
língua na ideologia e a materialização desta na língua. Com isso, apreende-se 
a historicidade do texto. Apesar de a análise não ser objetiva, ela deve ser o 
menos subjetiva possível, explicitando o modo de produção de sentidos do 
objeto de observação.

Dois conceitos são nucleares para a AD: o de ideologia e o de discurso. 
Na linha francesa, valem os conceitos de Althusser, do lado da ideologia; e 
os de Foucault, para o discurso. Para Althusser, a escola é responsável pela 
inculcação da ideologia dominante, por meio do conhecimento e valores 
que transmite. É um meio de reprodução de forças vigentes na sociedade e, 
como afi rma Severino: 

[...] a educação procede ideologicamente em dois níveis: enquanto processo, 
pois transmite e reproduz conteúdos culturais, impondo-os às classes domina-
das; enquanto ideologia pedagógica ou sistema de pensamento, que tem por ob-
jetivo camufl ar, através de um discurso articulado, as reais relações de violência 
material e simbólica. (Severino,1986, p.48)

Para Foucault, o discurso é uma família de enunciados que pertencem a 
uma mesma formação discursiva. As formações discursivas são aquelas que 
determinam o que pode e o que deve ser dito em uma determinada situação. 
Como as palavras possuem posições ideológicas, as formações discursivas 
fazem parte das formações ideológicas. Palavras iguais podem ter signifi ca-
dos diferentes, uma vez que se inscrevem em formações discursivas distin-
tas. Desta forma, o que caracteriza a AD é a “posição” do locutor: a relação 
entre quem fala e o mundo.
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As formações ideológicas são formadas por um conjunto de atitudes e 
representações que não são individuais, mas que estão relacionadas com 
as posições de classes em confl ito. Nelas, os silêncios são tão importantes 
quanto as falas dos sujeitos. Há um silenciamento constitutivo quando o 
sujeito escolhe uma determinada forma de representação de ideias, que não 
é neutra e nem ingênua. Outras vezes, ocorre um silenciamento local, que é 
quando o sujeito não diz o que quer dizer, pois há alguma forma de censura. 

Assim, observou-se com cuidado o modo com que o texto foi construído 
pelo entrevistado, a forma como ele argumenta e estrutura sua fala, e, por 
meio de diferentes leituras feitas pela pesquisadora, buscou-se, nos vestí-
gios deixados pelo autor, efetuar a análise e interpretação deste. Segundo 
Orlandi (2002), o analista do discurso não é um hermeneuta: ele trabalha 
nos limites da interpretação. Ele não se coloca fora da história, da ideologia, 
e sim em uma posição deslocada que lhe permite contemplar (encarar, pen-
sar sobre) o processo de produção dos sentidos. 

Interpretação dos dados: algumas análises

Buscando elucidar a questão principal da pesquisa – como o corpo do-
cente do departamento de Física deste campus universitário analisado tende 
a comportar-se frente às reestruturações curriculares que estão sendo pro-
postas para o curso de licenciatura em Física –, a pesquisadora focou sua 
atenção na seguinte lógica: se o primeiro passo em direção à mudança é estar 
descontente com o modelo atual, a fala desses professores refl ete um real 
descontentamento quanto à formação oferecida aos seus alunos? 

Caso isso seja verdade, quais as competências que eles gostariam que 
seus alunos, futuros professores, alcançassem? Para que essas competências 
que eles almejam sejam desenvolvidas, como eles estão trabalhando duran-
te suas aulas? Quais suas difi culdades ao tentarem realizar um trabalho di-
ferenciado? O que os docentes sabem a respeito das Diretrizes Curriculares 
para Formação de Professores e dos PCN que estão servindo de subsídios 
para a reestruturação curricular que está sendo proposta? 

Como afi rma Brandão (2002, p.38), os discursos dos sujeitos são gover-
nados pelas formações ideológicas, ou seja, por um conjunto de atitudes e 
representações que não são individuais, mas que estão relacionadas com as 
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posições de classes. Sendo assim, nem sempre quando o sujeito manifesta 
um desejo de mudança, isso se concretiza ou é realmente verdade. Muitas 
vezes, as pessoas dizem aspirar por mudanças buscando concordar com um 
grupo ou ideias dominantes; ou então, pelo contrário, para contestar este 
mesmo grupo ou sistema ideológico. 

Às vezes, mesmo que as mudanças sejam desejadas, o docente pode 
não se sentir (ou não estar) preparado psicológica, pedagógica ou fi losofi -
camente para tais mudanças. Psicologicamente, no sentido de que algumas 
pessoas, mesmo estando capacitadas para a mudança, temem os fatores de-
correntes desta, ou não estão dispostas a passar pelo desgaste de sair de uma 
posição conhecida; pedagogicamente, no sentido de os sujeitos terem (ou 
sentirem que têm) difi culdades nos conhecimentos da área de educação, in-
dispensáveis para poderem ministrar suas aulas com a liberdade que advém 
da competência de transpor os conhecimentos específi cos para um nível de 
ensino a ser oferecido, de utilizar as diversas estratégias para transformar 
o conteúdo específi co em conteúdo pedagógico; fi losofi camente, porque 
mesmo estando dispostas e sendo pedagogicamente aptas, não conseguem 
perceber as formas de condução ideológica que existem nos modelos peda-
gógicos que empregam ou não distinguem, fi losofi camente, um modelo do 
outro. Sendo assim, não estão conscientes de que estão sendo conduzidos a 
fi m de formarem profi ssionais com determinados perfi s, sendo estes dita-
dos pela “ideologia invisível”, exercida pelo ideal político vigente.

Esses sentimentos podem ser percebidos, em diferentes graus, em al-
gumas falas dos sujeitos, quando descrevem como gostariam de estrutu-
rar o curso em questão. Quando perguntados, por exemplo, sobre o que 
acham que deveria ser mudado na reestruturação, aparecem as seguintes 
colocações:

Prof. A: “Em linhas gerais, eu vou falar: TUDO. [...] eu mudaria e co-
meçaria estabelecendo eixos, né!” [lendo a entrevista toda, percebe-se a 
posição do sujeito: eu quero, eu sei o quê, como e por que gostaria que as 
mudanças ocorressem].

Prof. C: “Até, talvez, ninguém saiba o quanto que o professor de Ensino 
Médio tem que saber. Porque, o tempo pra dar tudo o que é dado no ba-
charelado não tem.” [percebe-se: eu quero mudanças, mas se os conteúdos 
devem continuar os mesmos, não vai dar tempo de ministrar tudo desta 
nova forma; então, não sei o que, nem como mudar].
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 Prof. D: “Eu acho que uma coisa a gente deveria proporcionar a eles e 
eles não têm, com certeza, eles deveriam sair daqui seguros sobre o conteú-
do que têm que ensinar, né? [...] aliado a isso, técnicas de transmissão, de 
ensino.” [subentende-se: eu quero mudar, mas não sei como fazê-lo, peda-
gogicamente falando].

Para facilitar a sistematização das análises, foram montadas tabelas rela-
cionando os sujeitos e suas ideias. Serão apresentadas, neste trabalho, ape-
nas duas delas. 

A – Opiniões dos sujeitos a respeito das propostas 
de mudanças na estrutura curricular

I – Quer mudanças e está preparado para elas: psicológica, fi losófi ca e 
pedagogicamente.

II – Quer mudanças, mas não está preparado, em algum (ns) aspecto (s).
III – Não quer mudanças, apesar de achar que a formação oferecida não 

está satisfatória.
IV – Não quis opinar diretamente, mas demonstra certo descontenta-

mento.

Sujeito I II III IV

A x

B x

C x

D x

E x

F x

G x

H x

I x

J x

A maioria dos docentes entrevistados concorda que a licenciatura, da 
forma como está organizada e sendo ministrada, não está formando profes-
sores de nível médio de maneira satisfatória e, portanto, estão descontentes. 
Quase a metade deles está disposta a tentar fazer mudanças; outro tanto as 
deseja, mas não sabe como fazê-las. 
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Alguns pontos críticos são citados pelos docentes no modelo de licencia-
tura em Física oferecido entre 2002-2003: todos os entrevistados admitem 
que não fazem um trabalho interdisciplinar sistemático; também dizem 
que estão pouco tempo em contato uns com os outros para poderem dis-
cutir sobre conteúdos e metodologias e também discordam da forma como 
a estrutura curricular da licenciatura é elaborada e desenvolvida, como se 
fosse um bacharelado.

Pôde-se perceber que, se existe um projeto pedagógico para a licenciatu-
ra, ele não é desenvolvido em conjunto pelos docentes, ou que os professores 
não o conhecem de modo sufi ciente. Também se pôde perceber que existia 
certa distância entre os docentes das disciplinas específi cas e daquelas liga-
das à Educação, talvez sendo favorecida pela forma como a universidade 
está estruturada, em departamentos: cada qual com seus docentes, suas dis-
ciplinas e seus projetos, favorecendo o modelo tradicional de ensino.

A maioria dos sujeitos diz que um dos problemas graves desse curso é 
a forma como a atual estrutura curricular da licenciatura é desenvolvida, 
como se fosse um bacharelado. Eles utilizam algumas construções verbais 
interessantes ao se referirem ao currículo de licenciatura em Física: samba 
do crioulo doido; curso Frankenstein; uma meleca, entre outras. Além da es-
trutura curricular da licenciatura ser muito parecida com a de um curso de 
bacharelado, a sistemática de trabalho adotada pelos docentes para os dois 
cursos também é muito similar, apesar de o perfi l profi ssional do professor 
ser diferente do de bacharel.

Outra fala que aparece em muitos dos discursos dos docentes que de-
monstram estar predispostos a fazer as mudanças é que eles não creem que 
seus colegas irão se comprometer com esse novo modelo curricular propos-
to. Parece haver uma crença entre alguns professores de que mesmo que a 
estrutura curricular mude, os colegas continuarão a ministrar suas aulas da 
mesma forma que estão fazendo hoje. Fica subentendido que as coisas po-
dem mudar no papel, mas que a prática continuará sendo a mesma. 

Prof. J: “Pelo que eu conheço, não [...] Agora, tem uns que vão lá, dão 
aula e acham que isso não muda!”

Prof. D: “Olha, moçada: vocês vão ter que capacitar os seus docentes.
[...] Vocês vão ter que reciclar seus professores, tá muito ruim [...].”

Os docentes acreditam que o currículo da licenciatura deveria ser mo-
difi cado, buscando atender às expectativas de trabalhar melhor a parte 
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tecnológica da Física e alguns conteúdos como Cosmologia e Astronomia, 
citados nos PCN e não contemplados no currículo atual. Disseram também 
que algumas das disciplinas da área de Educação deveriam ter suas cargas 
horárias aumentadas, ou, pelo menos, ser trabalhadas de forma mais distri-
buída durante o curso, não fi cando concentradas apenas nos últimos termos 
do curso, como no atual modelo (2002-2003).

B – Como os professores estão trabalhando, durante suas 
aulas, para que seus alunos possam conhecer outro modelo 
de ensino que não o tradicional?

I –  De forma tradicional, desde o preparo das aulas, desenvolvimen-
to dos conteúdos e avaliação (livro-texto tradicional, resolvendo 
muitas listas com exercícios repetitivos, fazendo uso do ensino por 
transmissão, entre outros aspectos).

II –  De forma ainda um pouco tradicional, mas com tendência a traba-
lhar com a História da Ciência, permitindo que os alunos partici-
pem mais ativamente da própria aprendizagem.

III –  De forma ainda um pouco tradicional, mas tentando usar novas 
metodologias, novas tecnologias e/ou textos mais modernos.

Sujeito/Perfi l I II III

A x

B x x

C x x

D x x

E x

F x x

G x x

H x x

I x x

J x x

Existem vários pontos favoráveis nesta análise: a maioria dos docentes 
está tentando efetuar mudanças: têm procurado utilizar diferentes recursos 
didáticos, elaborar textos mais modernos, baseados em literaturas mais re-
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centes; tentando efetuar novas formas e utilizando-se de diversos critérios 
de avaliação. Também, na fala de alguns sujeitos, percebe-se uma mudança 
de postura em relação à aprendizagem de seus alunos: apesar de ensinarem 
de forma “transmissionista”, a maioria deles não acredita que a aprendiza-
gem ocorra desta forma: Estão pressentindo que ela ocorra de outro modo, 
e mesmo que não tenham ainda chegado a fazer conclusões, estão susceptí-
veis a novas abordagens.

No entanto, o quadro também revela que a maioria dos docentes ainda 
trabalha de forma bastante tradicional, servindo-se de metodologias obser-
vadas na época em que ainda eram alunos; empregando livros que utiliza-
ram em suas graduações; usando dos mesmos critérios e instrumentos de 
avaliação com que foram avaliados. É o velho modelo de ensino sendo repe-
tido: fazem como aprenderam a fazer. Ou seja, na ausência de alternativas 
que estejam incorporadas ao seu saber fazer, utilizam-se de práticas obser-
vadas quando ainda eram alunos, usando, inclusive, aquelas que criticaram 
(Carvalho, 1992).

Considerações fi nais

Vale ressaltar que, como afi rmam Bogdan & Biklen (1994, p.277), “[...] 
o trabalho dos investigadores não é sempre o de avaliar, mas também o de 
descrever e comentar aquilo que se passa”. Desta forma, a pesquisa, além 
da interpretação dos discursos de seus sujeitos, que refl etem suas posições, 
permitiu descrever as etapas de elaboração da proposta, acompanhando os 
processos de planejamento e as discussões que antecederam a implantação 
do projeto pedagógico do curso em questão. Sendo assim, pode também 
subsidiar outros processos semelhantes em outras universidades. 

Mais que apresentar um diagnóstico parcial de um processo de reestru-
turação curricular situação, este artigo visa mostrar que a reestruturação é 
um processo dinâmico e que há uma continuidade em seu acompanhamen-
to, buscando apresentar e analisar novos dados que sirvam de subsídios 
para a melhoria do curso em questão. As mudanças geram desequilíbrios, 
seguidos de adaptações; surgiram novas situações que estão sendo analisa-
das pelo corpo docente da universidade em questão e também por pesqui-
sadores ligados à área de ensino de ciências desta mesma instituição. 
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Entende-se, por fi m, que um processo de reestruturação, como o que 
está sendo aqui analisado, não refl ete ou materializa apenas as ideologias 
subjacentes às reformas determinadas pelas instâncias políticas do País, 
mas também oferece brechas para avanços que podem ser importantes do 
ponto de vista dos professores, licenciandos e sociedade como um todo. 

Visando dar continuidade ao trabalho, os autores deste capítulo estão 
retomando os dados das entrevistas cedidas pelos docentes universitários e 
se propõem uma nova investigação, que visa analisar como será a operacio-
nalização desta nova estrutura curricular; como os docentes irão trabalhar o 
projeto político-pedagógico do curso; de que forma esses professores (ou a 
universidade, por meio da formação em serviço) irão buscar suprir as lacu-
nas que alegaram ter em relação aos conhecimentos pedagógicos; e também 
como as etapas de trabalho docente em que se encontram podem infl uen-
ciar esse processo de reestruturação. 

Como afi rma Perrenoud (1999, p.82), “em qualquer hipótese, deve-se 
romper um círculo vicioso: se o modelo de formação dos alunos for refor-
çado pelo modelo de formação de professores, e vice-versa, de onde virá a 
mudança?”
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