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Introdução

Esta pesquisa parte da premissa que a formação em 
pesquisa na Licenciatura é de extrema importância para 
a formação de um professor reflexivo. Somos da 
consideração que o ingresso do licenciado em um 
programa de Pós-Graduação na área de ensino de 
ciências é de extrema importância para a promoção de 
práticas inovadoras na sala de aula. Dessa forma, o 
presente artigo busca refletir sobre o papel das 
Instituições de Ensino Superior (IES) formadoras de 
professores para a educação básica para garantir aos 
licenciandos em formação inicial, o acesso às 
atividades de ensino, de extensão, bem como de 
pesquisa para promover uma docência profissional. 
Somos favoráveis a uma ação docente consciente, 
focada na aprendizagem dos alunos, capaz de associar 
o desenvolvimento humano, em toda as suas 
dimensões, sejam elas cognitivas, técnicas e atitudinais,
fortalecido pelas atividades de pesquisar, que possam 
resignificar prática docente do professor. 

Partindo de estudos que saberes tácitos dos docentes, 
saberes que se desenvolvem, geralmente, durante a 
prática, tem possibilitado o desenvolvimento das 
formas tradicionais de se perceber a realidade [4]. 
Partindo, também, de autores que propõe a valorização 
da prática para a formação do profissional mediante a 
problematização e a reflexão. Temos que o processo de 
ensino-aprendizagem dos indivíduos na graduação 
proporcione influencie de modo significativo a 
identidade docente do professor, enaquanto 
pesquisador de sua prática. 

Destacamos que esta pesquisa fortalecerá a 
dissertação da autora principal, uma vez, que a mesma 
faz parte do Projeto Observatório da Educação, 
apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este projeto 
engloba a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e seus respectivos Programas de Pós-
graduação, e tem como objetivo realizar pesquisas
conhecidas como Estado da Arte [2].

Dessa forma, o processo identitário da profissão de 
professor demanda tempo, para se construir, reconstruir 
e se constituir. No entanto, como será aqui discutido, o 

obstáculo tempo antes de ser um fator impeditivo, pode 
ser usado a favor, se for bem trabalho desde a 
graduação, na promoção de sua identidade de professor 
enquanto pesquisador. 

Material e métodos
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa 

bibliográfica, e documental, tendo como base 
documentos do Programa de Pós-graduação em Ensino 
das Ciências (PPGEC) da UFRPE e do Projeto 
Observatório da Educação. Nesta pesquisa, estão 
envolvidos integrantes do PPGEC, sendo uma 
mestranda do referido programa e também sujeito desta 
pesquisa, uma discente do curso de Licenciatura plena 
em Física da UFRPE e um professor orientador do 
quadro docente deste Programa avaliado.

Buscando alcançar o objetivo desta pesquisa de 
avaliar a contribuição das licenciaturas na promoção da 
Identidade dos Professores de Física enquanto 
pesquisadores, foi feito uma análise documental das
fichas de inscrição dos mestrandos do Programa no 
período de 2002 a 2009.

Esse levantamento, com base na ficha de inscrição, 
ficha esta que os mestrandos preenchem no momento 
do ingresso no PPGEC, gerou uma catalogação de 172 
sujeitos. E entre esses sujeitos, identificamos ao longo 
do período de 2002 a 2009, 26 (vinte e seis) sujeitos 
com graduação em Licenciatura na área de Física, e são 
nestes últimos que focaremos nossa atenção aqui. 

Nas fichas, os dados de interesses, foram: formação 
inicial; ano de término da graduação; formação 
continuada no nível de especialização; atuação 
profissional; e Instituição de ensino da graduação. 
Esses focos de análise se deram por acreditarmos que 
as instituições formadoras desempenham um papel nas 
Licenciaturas que potencializa um determinado campo 
de atuação profissional dos egressos: professores 
pesquisadores ou professores reprodutores do 
conhecimento. Acreditamos que a primeira opção deve 
estimular o licenciando para o ingresso em algum 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu.

Resultados e Discussão
Iniciamos nossa discussão apresentando os dados 

relativos à formação inicial dos alunos que ingressaram 
no PPGEC no período de 2002 a 2009 e que tem a



Graduação na área de Física. Podemos ver esses dados 
no gráfico 1. 

Fazendo uma análise do período, observamos que os
anos de 2002 e 2006 são aqueles em que há um 
desequilíbrio do número de ingressos na distribuição 
por áreas específicas (Biologia, Física, Matemática e 
Química), e áreas denominadas Diversas. Essas áreas 
fazem com que o corpo do PPGEC seja subdividido 05 
(cinco) subáreas. Verifica-se que nos anos de 2003 a 
2005, bem como, dos anos de 2007 a 2009 houve uma 
tendência de equilíbrio, embora abaixo do desejado
quanto ao critério de ingressos no PPGEC com 
formação inicial na área de Física. 

Em linhas gerais podemos dizer que o número de 
ingressos no PPGEC que tem formação inicial na área 
da Licenciatura em Física está ainda longe do patamar 
desejado que deveria ser 1/5 das vagas totais previstas 
para a área.

Dando seqüência a nossa discussão, podemos 
observar no gráfico 2 dados referentes ao ano de 
término dos que possuem Graduação na área de Física 
e ingressos no PPGEC no período de 2002 a 2009. 
Verifica-se, no gráfico 2, que a partir do ano de 2006 
há um crescimento dos ingressantes no PPGEC, 
formados na década atual (Década-2000). Esses dados 
permitem supor que o corpo docente das Instituições 
que atuam na área de Física tem incentivado o ingresso 
dos seus graduandos no Mestrado, em particular, ao 
PPGEC, contribuindo com a diminuição no tempo 
entre a Formação Inicial e o ingresso no Mestrado. 
Podemos, também, inferir que essa diminuição do 
tempo entre a data de término da graduação e o 
ingresso no PPGEC possibilita melhor empenho dos 
mestrandos nas suas pesquisas, uma vez que uma boa 
parte desses alunos não deve possui vínculos 
empregatícios.

Novamente, dando seqüência a nossa discussão, 
podemos observar no gráfico 3 que a Instituição de 
Ensino Superior com um maior número de sujeito que 
tem o curso na Licenciatura em Física é a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Neste caso, podemos inferir que essa maior 
penetração dos sujeitos que tiveram sua graduação 
proveniente da UFRPE ao ingresso no PPGEC deve se 
dar por: primeiro, por que esse programa está inserido 
nesta mesma instituição de ensino superior – UFRPE; 
segundo, a produção intelectual deste mestrado deve 
estar alcançando a licenciatura em física; e por conta 
dos processos, de ensino-aprendizagem na graduação, 
estarem tendo um maior incentivo pelos professores 
desta instituição de ensino.

Desta forma, podemos afirmar que o programa de 
Pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco tem atraído, cada vez 
mais sujeitos, neste estudo, professores de física, já que 

o tempo de ingresso da graduação a pós-graduação está 
diminuído, e assim, reforçado a sua qualificação 
profissional, quanto pesquisador da área de ensino de 
física. 

Nesta perspectiva acadêmica, vislumbramos que a 
Licenciatura em Física tem avançado na promoção de 
professores preocupados em resignificar sua prática, 
focados na investigação da realidade, ou seja, 
professores pesquisadores da sua própria prática. 
Podemos também inferir que o curso de Licenciatura na 
área de Física esteja tendo acesso às produções 
intelectuais do mestrado, seja através do professores
orientadores, seja pelos egressos dos programas de 
mestrados enquanto atuação profissional. 

Nesse sentido, estudos científicos têm sugerido que 
professores em programas de formação continuada 
apresentem uma atitude mais diferenciada a respeito da 
sua própria prática, principalmente, em seu ambiente 
natural, como é o caso da sua sala de aula [3]. Logo, 
esperamos que a sistematização dos resultados desta 
pesquisa requeiram mais iniciativas pelas coordenações 
dos cursos de Licenciatura na área de Física, visando 
melhoria do processo de formação da identidade do 
professor-pesquisador [4] e maior números de egressos 
procurando uma formação continuada em nível de pós-
graduação,
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Gráfico 1 – Distribuição por ano dos ingressos no PPGEC.

Gráfico 2 – Distribuição do número de ingressantes no PPGEC da área de Física quanto ao ano de término 
da graduação.

Gráfico 3 – Distribuição anual dos ingressos no PPGEC por Instituição de Ensino. 


